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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar kan 

förhålla sig till faderskap respektive moderskap i utredningsförfarandet avseende BBIC. Vi 

genomförde en vinjettstudie via fokusgruppsintervjuer. I studien deltog åtta socialsekreterare, fyra 

personer i vardera fokusgrupp. Vinjetterna utgjorde grunden för intervjuerna och beskrev en typisk 

orosanmälan som socialtjänsten är van att hantera. Föräldrarna i vinjetten beskrevs med olika 

egenskaper och roller i familjen. Vinjetterna var likadana förutom att föräldrarna bytte roller. Vårt 

metodval möjliggjorde jämförelser hur socialsekreterarna förhöll sig till faderskap respektive 

moderskap, samt likheter och skillnader avseende bedömningar av föräldraförmåga. Vi fick även en 

exklusiv inblick avseende genusmedvetenheten på arbetsplatserna. Datamaterialet som vi samlade in 

analyserades utifrån en genus- och socialkonstruktivistiskt perspektiv där begrepp som genussystem, 

performativitet, teorier om kön och makt var återkommande. Resultatet av intervjuerna visade att 

socialsekreterarna upplever att de utgår från sin egen förförståelse och föreställning vid tolkande av 

egenskaper och föräldraförmågan hos föräldrar de möter i sitt dagliga arbete samt att samtliga 

socialsekreterare var överens om att de gör skillnad på mödrar och fäder. Studiens slutsats indikerar 

att socialsekreterarna upplevde att det fanns en brist på verktyg för att kritiskt reflektera kring 

genusperspektivet i utredningsförfarande avseende BBIC.  

 

Nyckelord: socialtjänst, socialsekreterare, barnavårdsutredning, BBIC, föräldraförmåga, 

genusmedvetenhet, genus 
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Tack! 

Våra Tack vill vi rikta i första hand gentemot våra handledare under den verksamhetsförlagda 

praktiken höstterminen 2016. Tillsammans med er väcktes vårt intresse för genusfrågor inom ramen 

för socialtjänstens verksamheter. Hade det inte varit för de kritiska resonemangen som vi fört 

tillsammans under praktikperioden hade vi inte utformat den studie som vi nu har genomfört.  

 

Vidare vill vi rikta ett hjärtligt tack gentemot de socialsekreterare som tog sig tiden och visade sitt 

intresse att delta i studiegenomförandet. Om det inte vore för er hade vi aldrig kunnat uppnå den 

slutgiltiga produkten som vår uppsats är idag. Genom era diskussioner har vi vunnit en djupare 

kunskap som vi hoppas kunna förmedla i vårt examensarbete.  

 

Slutligen vill vi passa på att tacka varandra, för det goda samarbetet och den gedigna arbetsglädjen 

som vi har delat med varandra. Tack också till vår handledare Margaretha Uttjek för råd och 

vägledning. 
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1. Inledning 
Denna uppsats fokuserar på hur socialsekreterare som i sitt dagliga arbete genomför barn- och 

ungdomsutredningar enligt Barns behov i centrum [BBIC] (Socialstyrelsen, 2015) tänker kring 

föräldraskap och genus. Vi intresserade oss ursprungligen för detta området under vår 

verksamhetsförlagda praktik (VFU) under femte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi gjorde båda två VFU:n inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter där vi fick 

ta del av utredningar enligt BBIC och medverka vid grundutbildningen av BBIC. Vi började därmed 

reflektera kring huruvida en utredning enligt BBIC påverkas av den enskilde socialsekreterarens 

inställning till faderskap respektive moderskap. Samt hur arbetet med genusmedvetenhet ser ut inom 

arbetsgrupperna och på socialsekreterarnas arbetsplatser. 

 

“En grundläggande utgångspunkt från samhället är att kravet på att ‘iaktta saklighet och opartiskhet’ 

inom offentlig förvaltning [Regeringsformen 1 kap 9§] skall gälla vid utredningsarbetet“ Bo 

Edvardsson (2011, s.1) 

 

Dessa principer innebär att den enskilde socialsekreteraren ska hålla sig saklig i sin utredning och att 

de bedömningar som görs genomgående under utredningsförfarandet ska vara opartiska. Principerna 

blir grundläggande i utredningsförfarandet för att säkerställa att den hjälp som erbjuds är likvärdig 

oavsett ärende. Socialtjänstens verksamheter skall göra individuella bedömningar samtidigt som de 

eftersträvar att kunna erbjuda en jämlik socialtjänst (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen 

poängterar socialtjänsten som en del av ett samhälle och alla dess funktioner. Socialtjänsten kan i den 

bemärkelsen inte ses som ett separat fenomen som står utanför de rådande samhällsnormerna, utan 

som en del i normproducerandet.   

 

I dagens moderna Sverige börjar de olika familjekonstellationerna bli allt fler i variation. Ännu är 

den heterosexuella kärnfamiljen vanligast (SCB, 2016) och utgör även den mall som fortfarande 

definierar familjebegreppet menar Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson (2003). Den samhälleliga 

synen på föräldrar och föräldraskap härstammar från den uppfattningen som finns om hur en familj 

“bör” se ut och vilka komponenter som krävs för att en konstellation individer skall definieras som 

en familjeenhet. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att uppfattningen av en mamma eller en 

pappa påverkas av de förväntningar som finns associerade med förälderns kön och att det i samhället 

fortfarande finns olika förväntningar på män och kvinnor utifrån deras kön. En socialsekreterare som 

utreder med enligt BBIC har i främsta uppgift att utreda enligt barnets bästa. För att kunna klarlägga 

barnets bästa i varje specifikt ärende måste socialsekreteraren se till samtliga områden i barnets liv, 

där föräldrarna utgör en väsentlig del av dessa områdena (Socialstyrelsen. 2015).  

1.1 Problemformulering   

Samhällets normer påverkar oss alla som existerar och är verksamma i det aktuella samhället (Elvin-

Nowak & Thomasson, 2003). Normer är föränderliga över tid (Mattson, 2010) och inte statiska in sin 

existens. Hur varje enskild individ passar in i de rådande normerna kan sägas vara upp till tolkaren 

att bedöma och definiera menar Mattson (2010). Elvin-Nowak & Thomsson (2003) belyser att det 

finns skilda uppfattningar om vad det innebär att vara en mamma respektive en pappa. Samhällets 

normativa uppfattning om kön överförs även på uppfattningen av föräldraskap och påverkar de 
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glasögon som den enskilde ser på föräldern med (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Marcus Herz 

(2013) skriver i sin avhandling att oron för att göra skillnader mellan könen ofta leder till att man inte 

alls talar om eventuella skillnader i uppfattning om könen. Detta kan menar Herz (2013) leda till att 

könsnormer reproduceras inom ramen för socialtjänstens verksamhet istället för att elimineras. 

 

Urban Karlsson (2015) problematiserar användningen av evidensbaserad praktik som BBIC. 

Karlsson (2015) menar att en socialsekreterare skulle kunna erbjuda bättre hjälp till sina klienter om 

de tillåts mötas i ett mänskligt möte utan mallar och förbestämda definitioner av ett fenomen. 

Ytterligare beskriver han att de flesta socialsekreterare kräver en vidareutveckling av den egna 

bedömningsförmågan för att korrekt kunna tillämpa evidensbaserad praktik då ett neutralt instrument 

är avhängande att användaren har kapaciteten att förhålla sig neutralt till vad den bedömer. Herz 

(2013) menar att arbetsplatser behöver lyfta frågan om de strukturerna som formar en arbetsgrupps 

uppfattningar, detta för att synliggöra eventuella brister och tillkortakommanden och kunna korrigera 

dessa för att undvika att de övergripande samhällsnormerna blir en naturlig del av det sociala arbetet.  

 

Risken blir då som vi kan se det att kravbilden från socialtjänsten blir olika för föräldrar som inte har 

samma kön. När samhället förväntar sig olika av de olika könen blir även förutsättningarna i 

samhället för individen olika. Som Herz (2013) belyser är det i praktiken omöjligt för den enskilde 

socialsekreteraren att i sin yrkesroll eliminera alla personliga erfarenheter och åsikter. 

Socialsekreteraren existerar i en samhällelig kontext och bär konstant med sig sina egna upplevelser 

och uppfattningar av kön och föräldraskap. Detta kommer i viss mån att påverka socialsekreterarens 

yrkesroll och i förlängningen även dess utredningsförfarande och bedömningar (Herz, 2013). Vi vill 

därför i uppsatsen ta del av en grupp socialsekreterares uppfattning av strukturerna kön och 

föräldraskap. Om bilden av socialtjänsten som Herz (2013) förmedlar överensstämmer med 

verkligheten ser vi att en jämlik behandling av mödrar och fäder kan vara problematisk. Därför 

finner vi det av särskilt intresse att undersöka på socialsekreterarnas medvetenhet om den egna 

inverkan på utredningsförfarandet avseende BBIC i både positiv och negativ bemärkelse för att 

synliggöra eventuella underliggande strukturer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare kan tänka om män och kvinnors 

föräldraförmåga i ett utredningsförfarande avseende BBIC.  

 

• Hur beskriver studiedeltagarna eventuella skillnader mellan könen i relation till 

föräldraförmågan i utredningsarbete avseende BBIC? 

• Hur beskriver studiedeltagarna faderskap respektive moderskap i ett utredningsarbete 

avseende BBIC? 

• Hur beskriver studiedeltagarna arbetet med genusmedvetenhet i sina arbetsgrupper? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sammanlagt åtta kapitel, uppsatsens stomme, bakgrund, kunskapsöversikt, 

teoretisk referensram, metod, resultat, analys och diskussion.  I det inledande kapitlet redogörs för 

den problemformulering som gett upphov till uppsatsen samt uppsatsens syftesformulering och 

frågeställningar samt de definitioner som är återkommande i uppsatsen.  
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Andra kapitlet syftar till att kontextualisera uppsatsen. Där redogörs socialtjänstlagen och Barns 

behov i centrum (BBIC) som metodverktyg. Följande kapitel redogör för tidigare forskning och 

relevant kunskap inom studieområdet.  

 

Fjärde kapitlet belyser den teori som empirin sedan kommer att granskas utifrån. Femte kapitlet är 

metodkapitlet där skatteförfarandet redovisas och val av metod kartläggs.  

 

Sjätte kapitlet är ett renodlat resultatkapitel. Där studiens empiri redovisas i fyra identifierade teman. 

Sjunde kapitlet inleds med en analys av den insamlade empirin följt av ett diskussionskapitel av 

studiens resultat i relation till den tidigare forskningen och kunskapen som redovisats i tredje 

kapitlet. Kapitlet och uppsatsen avslutas med en reflektion över metodval och studiens 

genomförande samt förslag till vidare forskning.  

1.4 Centrala begrepp 

Nedan redogörs uppsatsens relevanta begrepp. Dessa begrepp är återkommande i uppsatsen och dess 

innebörd kritisk för att begreppsliggöra uppsatsens innehåll.  

 

BBIC - Barns behov i centrum är ett metodverktyg framtaget av Socialstyrelsen. “BBIC används i 

socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio 

grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och 

uppföljning” (Socialstyrelsen, 2013)  

 

Socialsekreterare - Nationalencyklopedins definition av socialsekreterare är “kommunal tjänsteman, 

vanligen socionom, som handlägger olika former av enskilda socialtjänstärenden” (2017). I denna 

uppsatsen benämns socionomer som handlägger barn- och ungdomsärenden enligt BBIC som 

socialsekreterare. När det i den löpande texten står socialsekreterare är det den definitionen som 

åsyftas.  

 

Förälder- Genomgående i uppsatsen används begreppet förälder och föräldraskap för de individer 

som har ett omsorgsansvar. Detta liknar den användningen som begreppet har i grundboken för 

BBIC (Socialstyrelsen, 2015). Föräldraskapet är inte begränsat till vårdnadshavare utan kan även 

syfta förälder utan vårdnad och styvföräldrar.  

 

Genus - Manns och Hirdman (2017) beskriver genus som någonting som konstrueras och som 

individer under sin uppväxt och genomgående i sitt liv lär sig att göra. Genus är enligt dem den 

sociala processen som tillskriver ett kön vissa egenskaper och ett annat kön andra egenskaper. 

Genom med ett genusperspektiv kan man granska vissa samhällsfenom för att bättre förstå processen 

som gör skillnad mellan könen (Manns & Hirdman, 2017). I uppsatsen används genus och kön 

synonymt för att begreppsliggöra den sociala processen som Manns och Hirdman belyst.  
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2. Bakgrund  
I detta kapitlet vill vi kontextualisera studien. Här kommer relevanta bakgrundsfaktorer för studien 

att redovisas.  För att ge läsaren insyn i socialtjänstens ansvar vid barnavårdsutredningar samt 

socialsekreterarnas utredningsförfarande redovisas nedan socialtjänstlagen i första avsnittet och 

barns behov i centrum i andra avsnittet. 

2.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, SoL) är det lagrum som definierar det arbete som socialtjänsten 

genomför. Socialtjänstlagen lagstadgar de skyldigheter som kommunerna har gentemot sina invånare 

inom ramen för social omsorg. Lagtexten i socialtjänstlagen är utformad som en ramlagstiftning 

vilket innebär att den överlämnar ett tolkningsutrymme åt kommunerna för att de ska kunna anpassa 

sitt hjälpgivande för att bättre kunna hjälpa sina invånare inom ramarna för lagrummet menar Morén 

och Blom (2013). Detta menar Morén och Blom (2013) gjordes för att möjliggöra för var enskild 

socialsekreterare att finna den bästa lösningen för sin klient och dess situation. De tre övergripande 

ansvarsområdena som socialtjänsten har för definieras i första kapitlet och första paragrafen i SoL.  

 

SoL 1 kap 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

1. ekonomiska och sociala trygghet 

2. jämlikhet i levnadsvillkor 

3. aktiva deltagande i samhällslivet 

 

Arbetet inom socialtjänstens verksamheter skall aktivt jobba för att efterfölja dessa tre ovanstående 

målsättningar. Även innebär lagstiftningen ett ansvar för kommunen att tillförsäkra ett kvalitativt liv 

för dess invånare. Norström och Thunved (2012) poängterar vikten av att kommunen i sitt arbete för 

att uppnå de tre fokusområdena se till den enskilda individens integritet och självbestämmande. 

Balansgången uppstår mellan att tillförsäkra de tre kriterierna som framkommer i SoL 1 kap 1 § 

samtidigt som man beaktar individens egen vilja och uppfattningar av sin situation. För att 

möjliggöra att dessa tre kriterierna uppfylls har varje enskild kommun utformat sociala insatser som 

skall verka för att hjälpa den enskilda individen i sin livsföring. Dessa insatser kan erbjudas 

individen om man i ett utredningsförfarande har bedömt att behovet av hjälp finns.  Samtliga av de 

insatser som kan erbjudas inom ramen för socialtjänstlagen är av frivillig art, insatserna kräver den 

enskildes samtyckande och medverkande för att kunna genomföras (Norström & Thunved, 2012).  

 

Efterföljande paragraf i socialtjänstlagen, 1 kap 2 § svarar mot FN:s barnkonvention och säger att 

socialtjänsten skall vid åtgärder inriktade mot barn, där barn definieras som alla människor under 18 

år, skall barnets bästa särskilt beaktas. Denna paragraf menar Norström och Thunved (2012) belyser 

synsättet om alla barns fulla människovärde och skörhet i en vuxendominerad värld, paragrafen 

tydliggör att ärenden inom socialtjänsten gällande barn bör behandlas med särskild varsamhet. 

Ytterligare bestämmelser gällande barn kommer i femte kapitlet i socialtjänstlagen. Relevant för 

uppsatsen är främst 5 kap 1 § där den kommunala socialnämndens ansvar för i kommunen vistandes 

barn regleras. 5 kap § 1 i socialtjänstlagen definierar de områden som anses kräva särskild hänsyn i 

beaktning av ett barns bästa. Socialtjänstens utredningsansvar lagstadgas i socialtjänstlagens 11 kap 
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1 § som definierar att om en anmälan eller ansökan som inkommer från enskild individ eller 

verksamhet kan föranleda insatser från nämnden skall en utredning inledas.  

2.2 Barns behov i centrum [BBIC] 

BBIC är ett metodverktyg som har utformats av socialstyrelsen för att underlätta för 

socialsekreterarens utredningsarbete avseende barnavårdsutredningar. Användningen av BBIC 

aktualiseras när en inkommen anmälan eller ansökan leder till en SoL 11 kap 1 § utredning. När en 

utredning har aktualiserats har socialtjänsten fyra månader på sig att utreda barnets behov och 

insamla all relevant information för att kunna ge förslag till insats.  

 

BBIC innehåller en arbetsgång vars syfte är att underlätta socialsekreterarna utredningsförfarande 

samt säkerställa jämlik behandling mellan både klienter och kommuner (Socialstyrelsen, 2015). 

Genom användningen av BBIC möjliggörs det för systematisk uppföljning av ärenden och 

jämförelser mellan socialtjänster. BBIC benämner ingen individ vid kön i arbetsmaterialet, vikt fästs 

istället på vårdnadshavare och föräldrar samt barnet (Socialstyrelsen, 2015). BBIC bygger på nio 

grundprinciper indelade i tre områden som syftar att belysa vikten av barnets bästa i ett 

helhetsperspektiv med en vetenskaplig kunskapsgrund (Socialstyrelsen, 2015).   

 

Tonvikten i BBIC ligger på barnets behov och präglas av anknytningsteoretiska och systemteoretiska 

utgångspunkter (Socialstyrelsen, 2015). Det främsta verktyget som BBIC tillgodoser är triangeln 

som hjälper socialsekreteraren under utredningsförfarandet (Socialstyrelsen, 2013). Genom triangeln 

identifieras tre huvudområden för barnets bästa. Dessa tre områdena representerar triangelns tre 

sidor. Nedan visas en illustration av triangeln hämtad [2017-03-04] från Socialstyrelsen (2013).  
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3. Kunskapsöversikt 
I detta kapitel redogörs det för den forskning vi fann relevant för studiens syfte. Komplement har 

även gjorts från andra relevanta källor som berör studiens syfte.  Den inhämtade kunskapen är både 

nationell och internationell. Först redovisas forskning och övrig kunskap där vikten ligger på 

jämställdhet inom socialtjänsten, samt riskområden med den gällande strukturen inom de kommunala 

socialtjänsterna. Följt av redogörelse en forskningsbakgrund berörande familj, fäder och mödrar. 

Slutligen avslutas kapitlet med ett avsnitt som lyfter socialsekreterares bedömningar av kön och 

föräldraskap. 

3.1 En jämställd socialtjänst för mödrar och fäder? 

Marcus Herz (2013) problematiserar i sin avhandling socialtjänstens ambition att kunna ge en 

individuellt planerad vård till varje enskild klient samtidigt som kommunernas socialtjänster skall 

kunna garantera en jämlik behandling av alla sina klienter. Han menar att genusmedvetenheten inom 

socialtjänstens verksamhet blivit så pass låg på grund av ambitionen om jämlik behandling. Denna 

ambitionen har nämligen lett till menar Herz att man inte vågar tala om olika uppfattningar av könen. 

När man inte synliggör skillnader finns det heller inget utrymme att tala om eventuella uppfattningar 

eller fördomar. Herz (2013) beskriver hur detta i slutändan resulterar i att fördomar och normer 

reproduceras inom socialtjänstens verksamheter istället för att motarbetas. Därigenom blir det en 

direkt diskriminering av könet att inte tala om dessa olikheter. Detta är även någonting som 

Socialstyrelsen (2004) i sitt utredningsarbete av jämställdheten inom Sveriges socialtjänster tagit 

fasta på. När Socialstyrelsen granskade kvalitativa studier av de kommunala socialtjänsterna 

framkom det att socialsekreterarna oftast utgick ifrån den normativa bilden av vad som var manligt 

respektive kvinnligt vid bedömningen av kön. Samt att socialsekreterarna såg till den traditionella 

föreställningen av hur en familj ser ut och vilka komponenter en familj innehåller. Socialstyrelsen 

menar på att det görs olika bedömningar utifrån föräldrarnas kön vid en barnavårdsutredning. 

Inledningsvis skriver Socialstyrelsen i sin rapport att “Den sociala barnavården speglar traditionella 

föreställningar om kön och familj, framförallt i agerandet gentemot föräldrarna” (Socialstyrelsen, 

2004. s.10). 

 

I en enkätundersökning som redovisades 2004 kunde endast 15 procent av 193 deltagarkommuner 

uppge att de aktivt jobbade med ett jämställdhetsperspektiv i form av policys, direktiv eller riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2004). När uppföljningen gjordes av Socialstyrelsen visade resultatet på att 

jämställdhetsperspektivet blivit mer uppmärksammat inom socialtjänstens verksamheter 

(Socialstyrelsen, 2008). Sedan det första undersökningstillfället som redovisades 2004 hade 50 

procent av kommunerna jobbat för jämställdhet utifrån ett klientperspektiv. Åtgärder som hade gjorts 

var bland annat utbildning av personal, inrättning av styrdokument i form av policys, riktlinjer eller 

direktiv. 

 

Socialstyrelsen tar fasta på och skriver i sin utvärdering 2008 att socialtjänstens verksamheter med 

barn och dess familjer påverkas av den uppfattningen som socialtjänsten har om vad en familj är och 

vilken roll kvinnor och män har inom familjen. Det är socialtjänstens syn på män och kvinnors behov 

som utformar verksamheterna inom socialtjänstens regim, i dagsläget finns det ingen statistik över 

hur könsuppdelningen ser ut i avseende insatser och resurser, vilket försvårar ett uppföljnings och 



   

11 

 

utvärderingsarbete av socialtjänstens jämställdhet. Socialstyrelsen inringar de komponenter som 

påverkar jämställdheten gentemot deras klienter; “Det är ett samspel mellan å ena sidan kvinnors 

och mäns behov utifrån samhälleliga förutsättningar och levnadsvillkor och å andra sidan 

socialtjänstens besluts- och produktionsorganisation” (2008, s.9). Ivey (1995) tillskrev den 

professionelles bedömningar och agerande en komplexitet. Den professionelle påverkas i sitt 

agerande gentemot klienter av både egna erfarenheter, klientens kön, samhälleliga normer och 

könsstereotypiska förväntningar (Ivey, 1995). 

 

Socialstyrelsen (2008) menar att ett jämställdhetsperspektiv fått fäste inom de kommunala 

socialtjänsterna och att den positiva utvecklingen å ena sidan upplevs liten i relation till graviteten av 

sakfrågan men är ett steg i rätt riktning. I uppföljningen poängterar Socialstyrelsen vikten av att öka 

medvetenheten kring arbetsgruppens förhållningssätt och värderingar gentemot sina manliga 

respektive kvinnliga klienter. Socialtjänsten är en del av samhället i stort och påverkas därigenom 

naturligt av de normer och system som råder i samhället. Den sociala barnavården påverkas av 

rådande samhällsnormer, språket som utredningarna skrivs i är könskodat i den bemärkelsen att vissa 

ord tolkas och förstås på ett visst sätt övergripande i samhället. Den enskilde socialsekreteraren tar 

även intryck av omgivningen och egna erfarenheter vid utredning och bedömning. 

3.2 Familj, fäder och mödrar 

Familj och föräldraskap har en högaktuell roll i den politiska och samhälleliga debatten indikerar 

Bergman, Eriksson och Klinth (2011). Vad som definierades som ett gott föräldraskap vid början av 

1900-talet är inte detsamma idag. Villkoren för familj och föräldrar är föränderliga över tid och 

påverkas i allra högsta grad av rådande samhällsvillkor menar Bergman, Eriksson och Klinth (2011). 

Begreppet senmodernt använder Margareta Bäck-Wiklund (2003) för att belysa att dagens samhälle 

står i två lägen när det kommer till uppfattningen om familj och föräldraskap. Hon beskriver att 

samhället fortfarande präglas av gamla uppfattningar av familjen samtidigt som det i samhället har 

öppnats upp för nya familjekonstellationer. Motiejunaite och Kravchenko (2008) beskriver hur 

maktfördelningen i ett parförhållande påverkas ytterligare om paret i fråga har barn eller inte. I 

relationen till barnet är det allt oftare som mamman anses vara viktigare menar Newland, Viviolla 

och Crnic (2015). Faderns relation till sina barn är mer instabil och av den anledningen mer 

lättpåverkad av yttre faktorer medan en moders relation till sina barn är mer grundad och hållbar 

oavsett påfrestningar. Forskning har visat på att det i samhället görs olika bedömningar av vad som 

är manligt respektive kvinnligt (Ivey, 1995; Harman, Biringen, Ratajack, Outland, & Kraus, 2016). 

 

Skillnader i män och kvinnors agerande som föräldrar syns inom ett flertal områden. Horvath, Lee, & 

Bax, (2015) beskriver hur mammor och pappor leker och engagerar sig olika med sina barn. 

Mammorna har en tendens att leka mer stillsamma lekar med barnen medan fäder hellre aktiverar sig 

fysiskt i leken med sina barn. Williams (2009) menar att föreställningen om vad som anses vara 

manligt påverkar mannens agerande i familjen och gentemot sina barn. Pappan i en familj kan ofta 

känna att han saknar syfte i relationen till barnen just eftersom att det inte finns några samhälleliga 

förväntningar på att han bör engagera sig. För en man som blir pappa uppstår ett dilemma i valet 

mellan att följa samhällsnormer och vara en närvarande och tillgänglig förälder (Williams, 2009). 

Gaunt (2013) redovisar i sin forskning att när en man väljer att prioritera sin familj framför arbetet 

tolkas detta av omgivningen som mer negativt än när en kvinna gör samma val. Detsamma gäller om 
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en kvinna väljer att sätta sin karriär före sin familj då upplevs kvinnan mer negativ av omgivningen 

än en man i samma situation. Omgivningen uppfattar “normbrytare” som flitigare än vad deras 

partner hade uppfattats som inom normen skriver Gaunt (2013). Samhällets förväntningar på en 

pappas närvaro i familjen skiljer sig demografiskt beskriver Dyer, Day och Harper (2014) i sin 

forskning, deras studie har visat att pappans roll som familjeförsörjare med heltidsjobb inverkar 

negativt i pappans kontakt och relation med barnen i familjen. Individer som själva lever efter 

samhällsnormer har en större benägenhet att kritisera de som avviker från normen menar Deutsch 

och Saxon (1998). 

3.3 Socialsekreterarnas bedömning av familj, kön och föräldraskap 

Maria Bangura Arvidsson belyser att “det är oftast inte de typiska familjerna som socialtjänsten har 

att hantera” (2011, s.31). De familjer som socialtjänsten stöter på har oftast ett flertal bekymrande 

områden som inverkar för föräldrarnas kapacitet att utöva sitt föräldraskap. Bedömningen av dessa 

familjer kan inte göras utifrån den generella familjepolitiken som är tillämpningsbar på “vanliga” 

familjer utan kräver individuella behovsbedömningar för att socialtjänstens skall kunna uppnå sitt 

syfte (Banguera Arvidsson, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2008) rapporterar att det i första hand är mödrarna som socialsekreteraren har 

kontakt med under utredningsförfarandet. Faktumet är även att det inom socialtjänsten jobbar flest 

kvinnor (Fahlgren, 2013). Detta resulterar i menar Socialstyrelsen att barnavårdsutredningar främst 

blir en “affär mellan kvinnor” (2013, s.79). Vad man kunnat se vid granskningen uppstår det därmed 

en modersfixering inom socialtjänsten som resulterar i att mer resurser läggs på att stötta en mamma 

än en pappa. Mamman till ett barn hålls i större utsträckning ansvarig för omsorgen för barnet än vad 

en pappa gör även om dessa befinner sig i samma situation, en pappa ses enligt de kvalitativa 

studiernas resultat inte som lika fullvärdiga i sin föräldraroll som en mamma (Socialstyrelsen, 2004) 

 

I Biernat och Manis (1991) studie framkom det att individer undermedvetet gör skillnader mellan 

könen utifrån könsstereotypiska mallar. En uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt 

påverkar den enskildes bedömning av en individs agerande och beteende. Harman, m.fl. (2016) 

menar att professionella i sin yrkesroll uppvisar olika inställningar gentemot föräldrar av olika kön. 

Om en pappa agerar som en mamma förväntas agera leder detta till överraskning hos den 

professionella. Skulle en pappa upplevas vara den “bättre” av föräldrarna menar Harman, m.fl. 

(2016) att detta skulle leda till förvirring för den professionella i sin bedömning då denne inte 

förväntat sig det. I Iveys (1995) forskning framkommer det att förälderns kön påverkar vilken hjälp 

som den professionelle erbjuder. Kullberg och Fäldt (2008) belyser i sin forskning att det inte enbart 

är klientens kön som inverkar på socialsekreterarens bedömning av kön utan även socialsekreterarens 

egna kön har en betydelse för den bedömningen som socialsekreteraren gör. Kvinnliga 

socialsekreterare bedömer oftast ärenden att vara mer allvarliga än manliga socialsekreterare och 

oftast görs bedömningar i överensstämmande med egenskaper kopplade till socialsekreterarens kön 

(Kullberg & Fäldt, 2008) 

 

Bangura Arvidsson (2003) belyser kvinnan och moderns framträdande roll vid 

barnavårdsutredningar. Mamman hålls ansvarig för barnets välmående medan socialsekreterare inte 

har densamma förväntningen på fadern till samma barn. Socialsekreterarnas tankesätt kring manligt 
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respektive kvinnligt bygger enligt Bangura Arvidsson (2003) på ett könskomplementärt tankesätt 

vilket ofta leder till att förväntningarna sänks på fäderna utifrån traditionella könsrollsmönster 

samtidigt som de förväntas fostra och eftersträva ett modernt faderskap i sina utredningar. Herz 

(2013) beskriver att socialsekreterare har en allmän syn på modern som den primära 

vårdnadshavaren. När modern tillmäts stor betydelse blir det även moderns ansvar att tillförsäkra 

barnets välmående och utveckling, detta görs utan reflektion och hjälpgivningen tillfaller per 

automatik mödrar mer ofta än fäder då förväntningen på fäder är att dessa är frånvarande. 
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4. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som står till grund för diskussions- och 

analysdelen av den empiri som insamlats under studiens gång. Inledningsvis redogörs det 

socilkonstruktivistiska perspektiv som legat till grund till uppsatsen. Därefter en redovisning av 

etablerade kön- och genusteoretiker och deras tolkning av genus. För att bättre förstå fenomenet 

genus belyses i kapitlet Hirdmans Genussystem (1988) och Genuskontrakt (2004) samt Hardings 

(1986) uppdelning av genusbegrepp och Butlers (2005) diskussion om performativitet. Detta följs av 

ett avsnitt som kort belyser genus inverkan på familj. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som belyser 

maktpositioner inom socialt arbete mellan den professionelle och klienten.  

4.1 Socialkonstruktivism  

För att bättre kunna tolka och förstå ett visst fenomen eller mönster måste man åta sig en ståndpunkt 

både vid förärvning och analysering av empiri. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv lämpar sig vid 

beskrivningen av socialsekreterarens bedömning av och särskiljning mellan könen när det gäller 

föräldraskap. En socialkonstruktivistisk ansats utgår ifrån att det sociala könet och upplevelsen av 

kön och könsroller är någonting som definieras i interaktionen mellan individer (Payne, 2008). 

Socialkonstruktivismen menar att den verklighet som en företeelse uppstår inom skapas genom 

mellanmänsklig interaktion. Payne (2008) menar att det är det kollektiva handlandet som skapar 

uppfattningar och kunskaper om någonting och är i den meningen ett kritiskt perspektiv då 

naturligheten av ett fenomen kan ifrågasättas. Socialkonstruktivismen är ett metateoretiskt perspektiv 

som inkorporerar alla samhällskomponenter i analysen av ett fenomen (Danermark, 2013). Genom 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man analysera hur samhällsuppfattningar som kön och 

föräldraskap uppstår och vidmakthålls. I skapandet av och reproduktionen av fenomen i den sociala 

verkligheten och Danermark (2013) menar att dessa fenomen produceras genom en integration av 

flera nivåer av verkligheten. Uppfattningen av kön och föräldraskap påverkas av både biologiska, 

psykologiska och sociala aspekter. Payne (2008) beskriver socialkonstruktivismen där den 

individuella uppfattningen av verklighet reproduceras i mellanmänsklig interaktion vilket slutligen 

leder till att de sociala idéerna blir så allmänt omfattande att de slutligen blir en allmän tolkning av 

verkligheten.  

 

Mattson (2010) menar att uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt skapas i interaktionen 

mellan människor och är föränderligt över tid. Det som en gång historiskt sett var behöver 

nödvändigtvis i den meningen inte gälla i framtiden som rådande norm. Kvinnor förväntas uttrycka 

en feminisms som är likvärdig med den samhälleligt rådande normen samtidigt som män förväntas 

bete sig maskulint i enlighet med den manligt rådande normen. Mycket har skett med könsnormerna 

över tid och uppfattningen av kön är någonting som är ständigt föränderligt. Könet konstrueras direkt 

från födsel när pojkar och flickor kläs olika och samhället sätter olika förväntningar på bebisen från 

födsel. Sedan “görs könet i en kontinuitet när könsspecifika normer upprepas. “En feministisk analys 

bygger på förståelsen av att samhället präglas av en maktordning där män överordnas och kvinnor 

underordnas. Män har tillgång till mer makt och maktrelationer och kvinnor utesluts systematiskt 

från olika maktpositioner” (Mattson, 2010, s.46) 
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4.2 Kön, genus och genussystem 

Det finns olika förståelser kring om begreppen kön och genus per definition är olika och vad som 

skiljer dem åt. Vanligt är att begreppet kön förstås utifrån ett biologiskt perspektiv och används ofta 

inom det naturvetenskapliga området (Karlsson & Piuva, 2014). Det biologiska könet vilket 

motsvarar två kön, det manliga och det kvinnliga. Kön är något som ofta förknippas med något som 

man bara har, eller något som man är. Många genusteoretiker är övertygade om att man varken föds 

kvinnlig eller manlig. Vid födseln uppmärksammas det biologiska könet, det manliga eller det 

kvinnliga, vilket också är då vi människor börjar “göra kön” (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

Genus å andra sidan förstås utifrån ett språkligt perspektiv. Det några forskare menar är att genus 

används i analyser av könets sociala betydelse, andra refererar till “det sociala könet” när man talar 

om genus (Karlsson & Piuva, 2014). Genus kan också förstås som den produkt som över tid skapats 

av människor, alltså de föreställningar som vi har kring vad som är manligt och vad som är kvinnligt 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).  

 

För att förstå genus på en samhällelig nivå används Hirdmans (1988) genussystem som en 

förklaringsmodell. Genussystemet menar att samhället är ett patriarkalt system. Människorna som 

lever i samhället ordnas efter vilket kön de har, där kvinnor är lägre rankade än män. Genussystemet 

beskrivs utifrån två principer: isärhållandet och den manliga normen. Isärhållandet handlar om att 

skilja på det manliga och det kvinnliga. Män och kvinnor hålls isär och presenteras som varandras 

motsatser. Det innebär att upptäcka och undersöka vad det är som skiljer oss män och kvinnor åt. 

Isärhållandeprincipen handlar också om de normer, förutfattade meningarna och antagandena vi har 

om kvinnligt om manligt som vi tillåter finnas där för att bättre kunna förklara vissa saker som 

annars inte går att förstå. Den manliga normen, eller hierarkin, är den andra principen som beskriver 

att det som samhället ser som manligt anses mer normalt. Utgångspunkten för kvinnan är att likna 

mannen, men inte till den stora grad att hon anses manlig vilket kan få konsekvenser för henne, 

exempelvis en kvinna som jobbar på en typisk manlig arbetsplats (Hirdman, 1988). Genussystemet 

medverkar vi alla till i skapandeprocessen. Detta kan ses i enlighet med den beskrivning som 

socialkonstruktivismen har av uppfattningen av genus. Vi vet, på grund av upprätthållandet av 

genussystemet, vår plats och på sätt socialiseras vi till att vara män och kvinnor. Vi accepterar hur 

samhället är uppbyggt och ifrågasätter inte ordningen eftersom att i och med ordningen känner vi oss 

trygga (Hirdman, 1988).  

 

Hirdmans (2004) resonemang kring det hon kallar genuskontrakt belyser den utpräglade 

maktpositionen mellan män och kvinnor. I korthet beskrivs genuskontraktet som en idealtypisk 

relation mellan könen och inte som ett avtal som slutits av två jämbördiga parter. Genuskontraktet 

innehåller konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra. Det kan 

handla om vem som ska arbeta var, hur män respektive kvinnor ska prata och vilka ord som de får 

använda, vilka kläder som passar en man respektive en kvinna med mera. Vidare går genuskontraktet 

i arv då det överförs från generation till generation. Vi skapar män och kvinnor genom att agera i vårt 

dagliga liv vilket utgör föreställningarna som genussystemet och socialkonstruktivistiska 

perspektivet utgår ifrån. 
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4.2.1 Uppdelning av genusbegreppet 

Harding (1986) beskriver uppdelningen av genusbegreppet. Hon menar att det finns tre dimensioner: 

individuella, strukturella och symboliska. De olika dimensionerna hänger ihop och formar 

tillsammans den föreställning som människan har kring genus. Den individuella dimensionen skapas 

och formas genom personliga upplevelser, uppfostran och de sociala villkor som råder i den 

omgivande kulturen. Den strukturella dimensionen hör ihop med strukturer i samhället där ibland 

arbetsmarknaden med dess könssegregerade struktur. Den sista dimensionen som beskriver 

genusbegreppet är den symboliska dimensionen vilken uttrycks i språket och handlar om att vi 

omvandlar neutrala begrepp och ger dessa genusvärden. Ord som inte har med genus eller kön att 

göra förknippas med kvinnliga eller manliga egenskaper och det är för att vi gör associationer som vi 

själva också upprätthåller. Det bör tilläggas att komplexiteten kring genus inte kan förstås enbart 

utifrån en dimension. Det betyder att sociala strukturer och socialt accepterade föreställningar om 

kön påverkar det individuella handlingsutrymmet samt uppfattningen om våra sociala relationer.  

4.2.2 Performativitet 

Det finns inte några kvinnliga eller manliga identiteter menar Butler (2005). Den biologiska kroppen 

bestämmer inte heller kön utan det är människor som bestämmer kön genom performativitet. Med 

performativitet menas att kön bekräftas och skapas med hjälp av språket samt genom upprepande 

handlingar. Handlingarna som upprätthåller kön är bland annat hur vi rör oss och hur vi klär oss. 

Butler (2005) menar att handlingarna måste upprepas för få fäste och relateras till exempelvis 

kvinnor. Att bära kjol en gång kommer inte betraktas som kvinnligt, utan måste bäras gång på gång 

för att betraktas som kvinnligt. Det är då föreställningarna om vad som är kvinnligt som är 

utgångspunkten för handlingarna. Performativa handlingarna sker ofta omedvetet och begreppet 

används för att betona hur människor förhåller sig till genussystemet.  

4.3 Familj och genus 

När man talar om förväntningar på mödrar respektive fäder poängterar Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003) att det även där förväntas olika av förälder beroende på vilket kön denne tillhör. En norm har 

sedan länge varit att mannen är familjeförsörjaren och kvinnan är omvårdaren menar Elvin-Nowak 

och Thomsson (2003). När en pappa då gör någonting som anses vara självklart för en mamma att 

göra får pappan beröm. Om mamman däremot inte gör det som förväntas av henne framhållas hon 

som bristfällig i sin föräldraroll samtidigt som pappan kan komma undan med att inte göra detsamma 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Författarna menar att det är i föräldrarollen som män och kvinnor 

tilldelas de mest könsspecifika positionerna i samhället.  

4.4 Makt inom socialt arbete 

Karlsson och Piuva (2014) för en diskussion kring en socialarbetares bemötande och relation till 

klienter. Det är inte ovanligt att socialarbetare riskerar att upprätthålla könsroller och särskilja på 

män och kvinnor i sitt arbete. Under ett samtal med en klient på socialkontoret påverkas mötet av 

faktorer som till exempel kön. Det handlar inte enbart om det enskilda mötet mellan exempelvis en 

man och en kvinna utan också om de föreställningar som den professionella har om kön (Karlsson & 

Piuva, 2014). Det som Herz och Johansson (2012) vill förmedla är vikten av genusmedvetenhet inför 

möten med klienter. Vinsten med en mer medveten socialarbetare är möjligheten att utveckla en 

samtalsmetodik och undanröja hinder för att möjliggöra ett förbättrat bemötande gentemot klienter 
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oavsett kön. Mattsson (2012) refererar till sociologen Charles Tilly som studerat hur ojämlikhet 

skapas och upprätthålls. Tilly beskriver den inre och den yttre kategorin. Den inre kategorin 

innefattar uppbyggnaden av organisationen, exempelvis socialtjänstens uppdelning av åldersgrupper 

för att organisera arbetet. Till den inre kategorin hör också förhållandet socialsekreterare och klient. 

Exempel på uppdelningar i den yttre kategorin är kön och kommer utifrån vilka också skapas av 

samhällsstrukturer. I mötet mellan socialsekreterare och klient vävs de två kategorierna samman och 

förstärker den över- och underordningen som redan innan mötet fanns. Socialsekreteraren påverkas 

av båda kategorierna vilket kommer att vara utgångspunkten för den position socialarbetaren 

kommer ha i samspelet (Mattsson, 2012).  

 

Mattsson (2012) menar att maktstrukturerna som finns inom socialt arbete “återskapar och 

reproducerar en ojämlik samhällsordning” (s.88). Det hon anser problematiskt är att enbart utgå ifrån 

ett individcentrerat socialt arbete där fokus enbart läggs på individuella lösningar för att underlätta 

enskilda individers svårigheter i vardagen. Det verkliga problemet ligger i samhälleliga maktrelation 

vilket också borde vara utgångspunkten för socialt arbete. Det innebär att fokus inom socialt arbete 

bör läggas på betydelsen av den strukturella nivån för den enskilda individen, vilket också är den 

som påverkar människors levnadsvillkor. Ett förflyttande av fokus skulle innebära ett långsiktigt 

förändringsarbete som i slutändan skulle kunna betyda att sociala ojämlikheter minskar.  

 

I sitt resonemang kring det kritiska sociala arbetet visar Mattsson (2012) vikten av att utmana 

maktstrukturer. Hon kritiserar det faktum att fokus ofta har riktats till ett problemområde, en 

kategori, exempelvis kön, istället för att titta på kategoriernas komplexitet samt samspelet dem 

emellan. Mattsson (2012) skriver att antagandet om att kvinnor är lika bara för att de är kvinnor 

innebär också att kvinnors olika förutsättningar ofta osynliggörs. Att anta att alla kvinnor är lika 

innebär också att man antar att alla kvinnor har samma förutsättningar i samhället vilket inte 

stämmer. Det är först när vi utmanar maktstrukturerna och ger utrymme för underordnade tolkningar 

som socialt arbete har potential för förändring vilket bidrar till en större medvetenhet. I och med nya 

förståelser och ett mer kritiskt förhållningssätt till vedertagna föreställningar kan bättre bedömningar 

göras inom socialt arbete (Mattsson, 2012)  
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5. Metod  
I kapitlet redovisas val av metod och bakgrunden till de val som har gjorts i denna studien. Under 

varje rubrik beskrivs utförligt de olika delarna i metodvalet och hur diskussionen har gått. 

Avslutningsvis förs en reflektion kring generaliserbarhet, reliabilitet och validitet samt hur vi 

förhållit oss till de svenska forskningsetiska kraven. 

5.1 Kvalitativ metod 

Vid utformningen av studien togs beslutet att göra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Detta 

lämpade sig då kvalitativ forskning passar sig för att analysera och reflektera över ett fenomen. Valet 

av en abduktiv ansats innebar att vi i vår insamling och analys utgick ifrån den befintliga kunskapen 

inom området och eftersträvade att ytterligare bidra med ytterligare insikt. Danermark (2013) 

beskriver den abduktiva metoden som en naturlig del av socialkonstruktivistiska perspektivet. Han 

menar att det vetenskapliga arbetet som genomförs med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

pendlar mellan teori och empiri. Genom den kvalitativa metoden ges studiedeltagarna möjligheten att 

beskriva den egna upplevelsen i egna ord och dela med sig av sin verklighet. Kvalitativ forskning 

kan genomföras på ett flertal olika vis (Bryman, 2011). För att besvara studiens syfte upplevde vi att 

fokusgruppsintervjuer lämpade sig bäst som undersökningsmetod. De två fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes med hjälp av en vinjettstudie.  

5.2 Litteratursökning  

Under litteratursökningen har Ebesco servern SocIndex använts vid eftersökningen av internationell 

forskning samt Swepub vid eftersökningen av svensk forskning. De sökorden som har använts har 

varit: könsroller (gender rolls), parenthood (föräldraskap), childcare investigation 

(barnavårdsutredning) och social services (socialtjänsten).  

5.3 Urval  

Vi valde att genomföra vår studie genom att intervjua socialsekreterare som arbetar med BBIC i två 

fokusgrupper. Studien krävde av den anledningen ett målstyrt urval där socialsekreterare som arbetar 

med BBIC i utredningsförfarande utgjorde ett inklusionskriterie. Genom att göra den specificeringen 

säkerställer vi att studiedeltagarna hade kunskap om de områden som studien inriktat sig inom 

(Bryman, 2011). Vi definierade vårt urval i ett förstas skede. Därefter hade vi telefon- och 

mailkontakt med chefer och utvecklingsledare för arbetsgrupper med socialsekreterare som arbetar 

med ett utredningsarbete avseende BBIC. Till dessa skickade vi vårt informationsbrev och 

intresseanmälan, se bilaga 1. Detta för att de skulle vidarebefordra dokumenten till arbetsgruppen.  I 

andra hand blev vi kontaktade av de socialsekreterare som hade ett intresse att delta i studien. För att 

underlätta deltagandet erbjöd vi oss att komma till studiedeltagarna arbetsplatser. Inom 

fokusgrupperna beslöt man om ett passande datum och tid för genomförandet av intervjuerna.  De 

som slutligen utgjorde vår urvalsgrupp är de socialsekreterarna som faller inom kriteriet ovan och de 

som hade intresse för och tid till att delta i studien. Detta innebar att det urvalet som gjordes både var 

målstyrt, bekvämt och begränsat (Bryman, 2011). För dem som tackat ja att medverka i studien 

skickades ytterligare information ut, se bilaga 2 och 3. 

 

Utifrån studiens omfattning gjorde vi en begränsning i studiedeltagarna till minst tre deltagare max 

sex deltagare per fokusgruppsintervju. Bryman (2011) menar att om det valda ämnet inför en 
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fokusgrupp kan anses vara känsligt bör antalet gruppdeltagare minskas, detta för att ge alla möjlighet 

att delge sin åsikt. De två fokusgrupperna som vi slutligen intervjuade innehöll fyra studiedeltagare 

vardera. Fokusgrupperna hade inte kunskap om varandra och kom från två olika arbetsplatser i två 

olika kommuner. Studiedeltagarna inom fokusgrupperna kände varandra sedan innan och hade en 

professionell relation till varandra.  

5.4 Datainsamling  

Den datainsamlingsmetod som valdes för denna studien var fokusgruppsintervjuer kompletterat med 

en vinjettstudie. En fokusgruppsintervju innebär att den som vill undersöka ett fenomen samlar en 

mindre grupp människor för att diskutera det av författaren valda ämnet (Bryman, 2011). Valet av 

fokusgruppsintervjuer baserades på hur metoden möjliggör för studien att insamla information kring 

hur studiedeltagarna ser på sin omgivning utifrån ett av författaren valt ämne samt hur de tänker om 

deras syn på sin omgivning (Dahlin- Ivanoff, 2011).  Metoden syftar till att deltagarna ges utrymme 

och möjlighet till egna synpunkter och reflektioner i mindre grupper samtidigt som ett meningsutbyte 

sker. Metoden syftar inte till att uppnå samförstånd eller att komma fram till en lösning snarare en 

livlig diskussion där atmosfären är tillåtande där olika uppfattningar och personliga åsikter 

synliggörs menar Kvale och Brinkmann, (2014). Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver att en 

fokusgruppsintervjus primära syfte är att åskådliggöra skapandeprocessen avseende ett av författaren 

valt ämnet mellan studiedeltagarna. För att bäst kunna uppnå detta menar hon att det är av yttersta 

vikt att det av författaren valda ämnet härstammar utifrån ett av studiedeltagarna känt sammanhang. 

Genom användningen av vinjetter inom de båda fokusgrupperna ville vi skapa en gemensam grund 

för diskussionen och uppnå det sammanhanget som Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver.  

 

För att säkerställa att deltagarna i studien baserade sina svar och reflektioner på någorlunda samma 

bakgrundshistoria skapades två vinjetter, se bilaga 4 och 5. Tanken var att när studiedeltagarna inför 

fokusgruppsintervjun läser vinjetten kommer de att i diskussionen med sina kollegor att utgå ifrån 

vinjetten och de omständigheterna som framställs i vinjetten när de gör sina bedömningar. Detta för 

att förenkla studiedeltagandet. Användningen av vinjetter underlättar även för anonymiteten och 

säkerställer att sekretessen uppehålls av de enskilda socialsekreterarna. De två olika fokusgrupperna 

fick två identiska vinjetter, förutom en skillnad, vi bytte rollerna mellan mamman och pappan. Detta 

möjliggjorde för analys av skillnader mellan de två fokusgruppernas tolkning och bedömning av 

vinjetterna. Vilken vinjett som vardera fokusgrupp skulle ta del av bestämdes utifrån vilket datum 

som fokusgrupperna valde att genomföra intervjun på. För att underlätta analysprocessen 

förbestämde vi att den grupp som först genomförde fokusgruppsintervjun skulle få ta del av vinjett 

ett. Intervjuguiden, se bilaga 6, som användes vid båda intervjutillfällena var semistrukturerad 

(Bryman, 2011) uppdelad i tre övergripande områden vardera med öppna frågeställningar för att ge 

utrymme för individuell reflektion och studiedeltagarnas utveckling av tankegångar. Vid behov 

använde sig samtalsledarna av utvecklande och uppföljningsfrågor för att vidare förstå vad 

studiedeltagarna ville förmedla med sina svar. 

 

Tillsammans genomförde vi fokusgruppsintervjuerna och tog lika stort ansvar över 

intervjuförfarandet. Vid fokusgruppsintervjuerna användes en diktafon för inspelning. 

Ljudupptagningen var ett självklart val då alternativet till ljudinspelningen hade varit att minnas det 

som sagts och ta anteckningar. Delvis för att vi valt att utforma gruppintervjuer där flera röster skulle 
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höras, delvis för att vi skulle ges möjlighet att aktivt lyssna och studera gruppdeltagarna i den sociala 

kontexten. När ljudinspelningarna var klara transkriberades materialet ord för ord. Det som skilde de 

två ljudinspelningarna åt var längden på intervjuerna. Ena intervjun pågick ungefär en timme och 20 

minuter, den andra intervjun varade cirka 50 minuter.  

5.5 Analysmetod 

Vi transkriberade själv våra egna intervjuer vilket innebar att analysprocessen inleddes under 

utskriftsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Inför utskrifterna gjorde vi en överenskommelse 

med varandra om att skriva ut alla ord som sades i den formen orden sades. Vi bestämde också innan 

transkriberingen hur vi skulle förhålla oss till pauser och småljud eftersom vi var två stycken som 

skulle transkribera varsin inspelning (Kvale & Brinkmann, 2014). En annan viktig del i 

transkriberingen var beslutet att skriva ut alla ord, vilket föll sig naturligt då vi ville få ett 

helhetsperspektiv på intervjuerna. Inför arbetet med materialet hade vi bestämt att genomföra en 

tematisk analys. I stora drag innebar det att vi identifierade ett antal teman och därefter letade efter 

och sorterade materialet utifrån teman som har förvalts. För att försäkra oss om att vi inte skulle 

missa viktig information genomförde vi, inspirerat av grundad teori, kodning och kategorisering av 

materialet (Bryman, 2011). Inledningsvis läste vi igenom transkriberingarna som helhet och de första 

koderna framträdde. Det vi gjorde var en initial kodning vilket innebar att en mängd koder av olika 

slag strukturerades för att skapa mening i empirin vi hade samlat in. För att precisera materialet 

ytterligare valde vi ut de mest betydelsefulla koderna, plockade ut meningsbärande citat samt 

skapade kategorier. En fokuserad kodning innebär att välja ut, rensa och kombinera de initiala 

koderna för att framhäva de vanligaste koderna och de koderna som är av störst analytisk vikt menar 

Bryman (2011). Kategorierna, med dess tillhörande koder, placerades sedan ut under de redan 

förutbestämda temana. För att underlätta analysen av temana, kategorierna och koderna skapade vi 

ett analysschema, se bilaga 7. Detta för att begreppsliggöra vad som sagts under intervjuerna samt 

tydliggöra hur vårt arbete med analysen sett ut (Bryman, 2011).  

5.6 De svenska forskningsetiska kraven  

I all forskning är det av vikt att väga huruvida studiens nytta respektive negativa konsekvenser för 

deltagarna står mot varandra. Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares 

genusmedvetenhet i bedömning och utredning när det gäller skillnader i föräldraförmåga avseende 

kön. Vetenskapsrådet (2002) beskriver det som “närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning 

kring faktorer som kan komma att t.ex. … undanröja fördomar eller höja människors 

medvetenhet…” (s.5). Under hela studiens gång har de fyra etiska kraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, beaktats och väglett oss.  

 

För att försäkra oss om att informationskravet uppfylldes skickade vi ut informationsbrev. Det första 

informationsbreven beskrev studien, de frågeställningarna som vi ville besvara samt intervjuns 

upplägg. Studiens deltagare kunde också läsa om hur vi planerar att använda intervjuerna och att 

deltagandet är frivilligt och anonymt. På alla dokument som skickades ut till deltagarna fanns också 

kontaktuppgifter till oss, vår handledare samt information om institutionsanknytning. Vid 

intervjuerna delgavs deltagarna än en gång information. Studiens frivillighet och anonymitet 

förtydligades ännu en gång samt hur materialet ska förvaras och användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Studiens deltagare medgav samtycke för sitt deltagande i studien två gånger. Första gången vid 

intresseanmälan och andra gången muntligt innan intervjun. Samtyckeskravet innebär att de som 

deltar i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Ingen av studiens deltagare har önskat avbryta sin medverkan.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har inga personuppgifter skrivits ut. Vid intervjuerna har 

studiens deltagare endast presenterat sig vid förnamn, vilket varken spelats in eller skrivits ut i 

transkriberingen av intervjuerna. De åtgärder som gjorts för att avidentifiera studiedeltagarna i 

uppsatsen har varit att presentera dem som studiedeltagare. Namn, ortsnamn eller annat som kan 

identifiera studiedeltagarna har tagits bort från transkriberingarna samt i uppsatsen. För studiens 

syfte har det heller inte varit av intresse att identifiera om det är en man eller kvinna som delger 

informationen. Det som framkommer i uppsatsen är endast studiedeltagarnas arbetstitel 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlade data endast ska 

användas i forskningssyfte. Studiens deltagare har genom att läsa informationsbreven samt deltagit i 

intervjun blivit medvetna då vi varit tydliga med att informera om detta. För att uppfylla 

nyttjandekravet har vi under tiden vi skrivit uppsatsen varit medvetna om att vi inte får låna ut 

materialet och inte heller sälja materialet vidare för kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte. 

Materialet får heller inte användas för beslut som kan påverka den enskilde, vilket vi också är 

medvetna om. Vi har varit noggranna med att allt material som samlats in endast använts i vår 

uppsats (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.7 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

En reflektion kring en studies generaliserbarhet är en reflektion över huruvida studiens resultat är 

överförbar på övriga populationen menar Kvale och Brinkman (2009). Studiens syfte var att 

undersöka hur socialsekreterare tänker kring män och kvinnors föräldraförmåga i ett 

utredningsförfarande avseende BBIC. Fokus genomgående under studiens gång har varit på hur de 

studiedeltagarna talade, tänkte och resonerade kring de förvalda temana. Deltagarna i vår studie var 

till antalet få vilket innebar att det inte fanns något underlag för att generalisera resultatet.  

 

Bryman (2011) skriver om forskarna Guba och Lincolns (s. 353) alternativa utgångspunkt för att 

kvalitetsbedöma kvalitativa undersökningar. Guba och Lincoln presenterar två alternativa begrepp 

för att mäta studiens reliabilitet och validitet: tillförlitlighet och äkthet. Det första begreppet 

tillförlitlighet består bland annat av delkriterierna; trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

 

(Bryman, 2011). I kvalitativ metod kan extern reliabilitet vara svårt eftersom att det är mycket mer 

än bara det som sägs som spelar in i studien. Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

studien kan upprepas och genomföras av andra forskare. Där ser vi brister i utformningen av vår 

studie då utformningen av studien i viss mån har påverkats av våra erfarenheter som individer. 

Studieresultatet är även avhängande de studiedeltagarna som har bidragit till studien där möjligheten 

att återskapa identiska diskussioner inte finns. Samtidigt som styrkan är en tydlig beskrivning av 
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studiegenomförandet vilket gör att återskapandet i sig av själva studieförfarandet blir lättare att 

repetera.  

 

 Intern reliabilitet handlar om hur ett forskarlag tolkat det de sett och hört och hur väl tolkningen 

överensstämmer. Studiens reliabilitet är situationsbunden och bedöms utifrån den rådande 

situationen under studiens gång (Bryman, 2011). Vår relation med studiedeltagarna samt 

studiedeltagarnas relationer inom fokusgrupperna upplever vi kan haft en viss inverkan på den 

interna reliabiliteten då det inverkar på hur den enskilde upplever och tolkar sin omgivning. Detta har 

påverkat studiens resultat, men i vilken utsträckning kan vi inte avgöra. För att stärka den interna 

reliabiliteten inspirerades vinjetterna av autentiska anmälningar som vi själva tidigare tagit del av 

under vår VFU vars syfte var att studiedeltagarna skulle analysera vinjetterna som om anmälan var 

på riktigt. Intervjuguiden samt vinjetterna som skapades följdes och användes till de två 

fokusgruppsintervjuerna vi genomförde vilket också gynnar studiens reliabilitet.   

 

Forskarens ansvar för att uppfylla kraven för intern validitet handlar om att på ett trovärdigt sätt 

kunna beskriva den sociala verkligheten som framkommer och uttrycks. Det är forskarens resultat 

och fynd som blir avgörande för om beskrivningen accepteras av andra. Vi uppfattar att vår egen 

förförståelse av fenomenet kön och genus har påverkat utformningen av studien, någonting som vi 

aktivt under studiens gång fått arbete med att motverka. Detta inspel påverkar direkt den interna 

validiteten även om vi försökt begränsa det.  För att säkerställa att trovärdigheten inbegriper det att 

det finns en god koppling mellan den insamlade empirin, observationerna och de teoretiska idéer 

som utvecklas av forskaren (Bryman, 2011). Extern validitet (överförbarhet) står för möjligheten att 

överföra eller generalisera resultatet till en andra sociala kontexter. Detta är någonting som vi har 

använt oss av i studien då vi i analysförfarandet har gjort en analys även mellan de båda 

fokusgrupperna för att skönja skillnader och likheter i deras bedömning av män och kvinnor i deras 

föräldraförmåga. Denna användningen av överförbarheten blir på så vis missvisande då de båda 

grupperna inte är identiska och tillämpningen inte blir korrekt i sitt utförande. Det som inte har gjorts 

och som hade stärkt studiens genomförande vore om vi ytterligare belyst de båda fokusgruppernas 

härkomst. Vi har inte i genomförandet av studien reflekterat över huruvida de båda arbetsplatserna 

liknar varandra i organisationsstruktur vilket leder till att vi inte kan besvara vare sig analysen av 

likheter och olikheter är uppfyller kriterium för överförbarhet.  

 

Validering i stort är en process som fortlöper under hela studiens gång för att kontrollera studiens 

trovärdighet, rimlighet samt tillförlitlighet. Det kan bland annat röra sig om att kontrollera att 

intervjufrågorna överensstämmer med studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förstärka 

validiteten strävade vi under hela studiens gång efter att verkligen undersöka studiens syfte. Vid 

planeringen inför intervjuerna strukturerades intervjuguiden efter våra valda teman. Ännu ett steg har 

varit att ställa följdfrågor vid intervjuerna för att försäkra oss om att vi förstått deltagarens svar på ett 

korrekt sätt samt undersöka om deltagarna ändrar sina svar under intervjuns gång.  

5.8 Ansvarsfördelning 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes tillsammans och vi transkriberade samt kodade varsin 

intervju. Tillsammans kategoriserade vi de framtagna koderna och bearbetade empirin. Vi har 

gemensamt tagit ansvar för uppsatsens uppdelning av kapitel och innehåll. Samtliga kapitel har 
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gemensamt skrivits och redigerats. De kapitlen som skrivits enskilt är Emmelis kapitel “Tidigare 

forskning” och Hannas kapitel “Teoretisk referensram”. Under tiden vi skrivit våra enskilda kapitel 

har vi tagit råd och fått stöd av varandra. Korrigering och retuschering av uppsatsen gjordes 

slutgiltigt tillsammans.  

5.9 Reflektion över studiegenomförandet 

Kvalitativ forskning utmärker sig i dess grundläggande drag. Det främsta draget handlar om att se 

och uttrycka händelser, åsikter, värden och normer utifrån deltagarnas perspektiv. Det innebär att 

också kunna finna sig i deltagarnas sammanhang för att ytterligare kunna förstå betydelsen av 

deltagarnas egna åsikter och perspektiv (Bryman, 2011). Problemet med framställningen av empirin 

innebar i vårt fall att översätta ett muntligt möte mellan människor till skriftlig form. Det faller bort 

viktig information som interaktionen mellan människorna när en ljudinspelning transkriberas vilket 

också var grunden till varför vi inför transkriberingen gjort överenskommelser av vad som ska 

skrivas ut. Dels för att språket och utformningen av utskrifterna skulle likna varandra och dels för att 

vi skulle kunna jämföra och analysera intervjuerna på ett jämlikt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

hade också kunnat välja kvantitativ metod, och att göra datainsamlingen med hjälp av en enkät 

(Bryman, 2011). Då hade vi sannolikt inte fått samma djup i svaren och inte kunnat återspegla 

studiedeltagarnas reflektioner på samma sätt. Därmed bedömer vi att den metod vi valde var en mer 

relevant metod. 

 

Då vi genomfört denna studie i rollen som studenter och den kunskapen som vi själva bär med oss 

enbart härstammat från ett halvårs verksamhetsförlagd praktik inom IFO:s verksamheter har vi sett 

det nödvändigt att underbygga uppsatsen och studien med en gedigen kunskaps- och teoriöversikt för 

att kunna inkorporera största möjliga inputs från verksamhetsfältet. Detta ser vi som en styrka i 

studiegenomförandet och i den slutgiltiga uppsatsen då studiens problemformulering har 

kontextualiserats ur ett brett både internationellt och nationellt perspektiv vilket ger läsaren klarhet i 

komplexiteten av studiens syfte.  

 

I vår teoretiska referensram presenterar vi Paynes (2008) förklaringar avseende 

socialkonstruktivismen. Med den fördjupade kunskapen har vi under hela uppsatsskrivandet 

uppmärksammat hur våra egna föreställningar påverkat och präglat oss och vårt arbete under studien. 

Valet att genomföra studien genom fokusgruppsintervjuer är någonting som vi är mycket nöjda med 

när vi har analyserat den inkomna empirin. Studiens syfte har varit att “undersöka hur 

socialsekreterare tänker om män och kvinnors föräldraförmåga i ett utredningsförfarande avseende 

BBIC”. Genom fokusgruppsintervjuerna har vi fått en kläm på hur studiedeltagarna tänker både 

individuellt och i grupp. Socialkonstruktivismen beskriver att kön är någonting som skapas och 

reproduceras i mellanmänsklig interaktion (Payne, 2008). Genom ett grupperspektiv i intervjun fick 

studien en inblick i hur den mellanmänskliga interaktionen inverkar på studiedeltagarnas tankar om 

kön och föräldraskap.  
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6. Resultat 
I detta kapitlet kommer vi att redovisa vår insamlade empiri. Resultatet kommer att redovisas i de 

teman och kategorier som framkommit under analysförfarandet. Detta för att ge en mer 

lättöverskådlig design på resultatet för att underlätta för läsaren att följa med i den röda tråden. De 

två fokusgrupperna som deltagit läste samma vinjett dock med ombytta roller för de två föräldrarna 

som presenterades i vinjetten. Nedan följer ett schema och en kort beskrivning av de två vinjetterna 

samt vilken fokusgrupp och vilka studiedeltagare som läste vilken vinjett. Detta för att bättre förstå 

resultatet.  

 

Vinjett 1 Vinjett 2 

Förälder 1, Klara: Klara har efter avslutade 

gymnasiestudier ofta bytt jobb. Klara är ofta 

trött och orkeslös efter att ha jobbat. För att 

kunna slappna av har 

Klara börjat dricka vin efter jobbet. 

 

Förälder 2, Robert: Robert har sedan 

gymnasiet jobbat inom samma firma. Robert 

studerar sista året på ekonomutbildningen 

och är i dagsläget tjänstledig. På veckorna 

bor Robert hos sin mamma på studieorten 

 

Kim: Är mycket hemma själv, har problem i 

skolan både med kamrater och 

undervisningsämnena.  

 

Farmor: Står nära Kim. Bor 15mil ifrån 

familjen  

Förälder 1, Robert: Robert har efter 

avslutade gymnasiestudier ofta bytt jobb. 

Robert är ofta trött och orkeslös efter att ha 

jobbat. För att kunna slappna av har 

Robert börjat dricka vin efter jobbet. 

 

Förälder 2, Klara: Klara har sedan 

gymnasiet jobbat inom samma firma. Klara 

studerar sista året på ekonomutbildningen 

och är i dagsläget tjänstledig. På veckorna 

bor Klara hos sin mamma på studieorten 

 

Kim: Är mycket hemma själv, har problem i 

skolan både med kamrater och 

undervisningsämnena.  

 

Mormor: Står nära Kim. Bor 15mil ifrån 

familjen  

 

Denna vinjett är läst av: Denna vinjett är läst av:  

Studiedeltagare 1 Studiedeltagare 5 

Studiedeltagare 2 Studiedeltagare 6 

Studiedeltagare 3 Studiedeltagare 7 

Studiedeltagare 4 Studiedeltagare 8 

6.1 BBIC 

Det första övergripande temat som identifierades var BBIC. Inom temat kunde det identifieras fyra 

kategorier som bättre belyser hur studiedeltagarna talar och tänker om BBIC. Dessa kategorier var, 

förfarande, socialsekreterares uppfattning, barnets behov och föräldraansvar.  

6.1.1 Socialsekreterares uppfattning och erfarenheter av BBIC 

När studiedeltagarna refererade till BBIC var det i form av ett hjälpmedel vid utredningsförfarandet. 

Båda fokusgrupperna var eniga om att BBIC används för att underlätta i utredningsförfarandet och 
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stötta den enskilde socialsekreteraren i att “komma ihåg” samtliga relevanta områden att utreda. Alla 

studiedeltagare var eniga om att det huvudsakliga syftet med BBIC går att uppfylla i och med 

utformningen av utredningsverktyget vilket behåller fokus på barnet. 

 

Båda fokusgrupperna upplevde verktyget BBIC som könsneutralt. Deltagare i fokusgrupp ett 

upplevde att just av den anledningen är BBIC ett lättillgängligt verktyg som underlättar i 

bedömningen eftersom det blir tydligt att båda föräldrarna bär ett lika stort ansvar för sitt barn.  

 

Fokusgrupp två förmedlade en uppfattning av att i sina utredningar begränsas av BBIC som 

utredningsunderlag. De talade om triangeln som vägvisande men även som avgränsade till de mest 

relevanta områdena i barnets tillvaro. De menade på att denna styrningen underlättar 

socialsekreterarens arbete då det vägleder i utredningsarbetet och minimerar att utredningarna svävar 

iväg inom områden som inte är relevanta för det som skall utredas.  

 

Deltagare i fokusgrupp ett reflekterade över en större flexibilitet vid användningen av BBIC. De såg 

möjligheten till att anpassa BBIC utifrån socialsekreterarens preferenser och de enskilda familjerna. 

Detta kunde samtliga i gruppen se både fördelar och nackdelar med. Fördelen utgjordes av 

möjligheten att möta varje enskild familj och barn och se deras behov. Nackdelen upplevdes vara att 

utredningarna kunde i vissa avseenden bli avhängande den enskilde socialsekreterarens uppfattning 

om vad som var viktigt och relevant. Detta kan leda till att utredningar ser olika ut beroende på vem 

som utreder och detta påverkar de bedömningar som görs menade Studiedeltagare två som kan ses i 

citatet nedan:  

 

“ja, fast där kan vi som snickra. Vi ka ju också göra en ojämlik [bedömning], tänker jag, för att det 

är ju ganska mycket upp till var och en att skriva… jag tror att vi gör, om man skulle granska våra, 

gör vi ojämlika bedömningar” (Studiedeltagare 2) 

 

Vid användningen av BBIC triangeln uttryckte båda fokusgrupperna att barnets behov var det 

centrala och inte vem av föräldrarna som tillgodoser behovet. Det framkommer att triangeln används 

i alla barn- och ungdomsutredningar och har flera funktioner. En av deltagarna i fokusgrupp ett 

berättar hur triangeln kan vara behjälplig i möten med föräldrar för att lättare beskriva föräldrarnas 

ansvar gentemot barnets behov. Triangeln omsluter det som anses vara av största vikt när det 

kommer till barns behov vilket också studiedeltagarna tagit fasta på.  

6.1.2 Barnets behov är föräldrarnas ansvar 

Båda fokusgrupperna var eniga om att huvudfokuset inom BBIC ligger på att identifiera barnets 

behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov. När man talade om risk och 

skyddsfaktorer för Kim identifierade båda fokusgrupperna likartade faktorer som relevanta i 

bedömningen av Kims situation. Det man tog fasta på var; föräldrarnas tillgänglighet, föräldrarnas 

fysiska närvaro. nätverket samt riskbruk/missbruk.  

 

Båda fokusgrupperna uppgav sig ha lättare att identifiera riskfaktorer snarare än skyddsfaktorer. 

Samtidigt som båda fokusgrupperna var osäkra om Kims ärende ens skulle leda till en utredning då 

oron instinktivt inte upplevdes nog stor för Kims rådande situation. När man inom fokusgrupperna 



   

26 

 

sedan utvecklade och problematiserade Kims situation tog man fasta på att Kim var ett väldigt 

ensamt barn vars föräldrar ställde högre krav än vad studiedeltagarna uppfattade som åldersadekvat.  

 

Vid bedömningen av Kims behov och Kims situation var fokusgrupperna väldigt nära varandra i 

åsikt. Kims behov var inte avhängande föräldrarnas roll i familjen utan definierades utifrån de 

kriterier som BBIC belyser i sitt utredningsunderlag. Trots skillnader i vinjetterna tolkade och 

upplevde studiedeltagarna Kim likvärdigt och en förklaring till detta kan vara som Studiedeltagare 

åtta belyste i följande citat:   

 

“Jag tänker på triangeln och BBIC att vi fokuserar mer på barnet och dess behov än vem det är som 

ger” (Studiedeltagare 8) 

6.2 Föräldraförmåga  

Det andra temat som identifierades kallar vi för, föräldraförmåga. Under intervjuerna som 

genomfördes var ett genomgående tema just föräldraförmåga. Inom temat finns tre kategorier, 

föräldraskap i relation till genus, föräldraegenskaper och närvaro, se analysschema (bilaga 7).  

6.2.1 Föräldrarna 

Studiedeltagarna ombads att beskriva föräldrarna som de läst om i vinjetten. Det som båda 

fokusgrupperna var överens om var att föräldrarna brast i omsorgen av Kim. Det ligger en betoning 

på att ansvaret över Kim är ett gemensamt ansvar som delas mellan föräldrarna i båda 

fokusgrupperna. I diskussionerna beskriver studiedeltagarna att det inte går att överskjuta grunden 

till situationen som familjen befinner sig i enbart på en av föräldrarna. En av studiedeltagarna 

beskrev ansvarsfördelningen mellan föräldrarna på följande vis:  

 

“Men jag tänker att det ligger ett delat ansvar där. Dels ur mammans perspektiv att kolla upp. Men 

nu förstår jag att jag lägger över en stor del av ansvaret på dig. Funkar det fortsatt. Men också på 

pappan att säga att nu håller jag inte på att fixa det mer.” (Studiedeltagare 7) 

 

Båda fokusgrupperna visar på en medvetenhet inför att föräldraegenskaper är någonting som är 

kontextuellt och som bedöms beroende på vilken situation som föräldern och barnet befinner sig i. 

Nedan redovisas hur diskussionen i de olika fokusgrupperna gått gällande föräldrarnas vardera 

egenskaper. Detta redovisas enligt följande; förälder ett i vardera vinjett samt förälder två i vardera 

vinjett. Detta för att underlätta för läsaren att se de eventuella likheterna och skillnaderna som 

gjordes inom och mellan fokusgrupperna i bedömningen av vinjetterna.  

6.2.2 Förälder ett 

Fokusgrupp två tillskriver pappa Robert ett riskbruk/missbruk redan inledningsvis i sin diskussion 

samtidigt som fokusgrupp ett inledningsvis talar i mer lösa termer talar om mamma Klaras eventuella 

överkonsumtion av alkohol. Vid problematisering utvecklade fokusgrupp ett en oro för Klaras 

konsumtion av alkohol och yttrade att de velat veta mer om omständigheterna och hur konsumtionen 

såg ut och varför. Fokusgrupp två var i det stora hela orolig över Roberts konsumtion och 

reflekterade inte över bakgrundsfaktorer till själva missbruket som de definierade det som. Istället 
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reflekterade de över hur mamma Klara i vinjett två skulle kunna hjälpa Robert för att avlasta honom i 

hans föräldraroll.  

 

Fokusgrupp ett talade om mamma Klara som förälder ett i termer av en individ som inte är tillfreds 

med sitt liv och sin tillvaro. De tillskrev föräldrarnas relation ett flertal frågetecken och spekulerade i 

om föräldraparet egentligen var i förarbetet av en separation som ingen av dem identifierat ännu. 

Fokusgrupp ett uttrycker oro i diskussionen om Klara som förälder och vårdnadshavare. De 

identifierar ett flertal riskfaktorer och nästan ingen skyddsfaktor. Klaras arbetssituation och byte av 

arbetsplats utgjorde en diskussion inom fokusgrupp ett där man å ena sidan menade på att det 

frekventa bytet av arbete kunde indikera på någon form av oförmåga:  

 

“Alltså finns det någon slags oförmåga eller så som gör att hon inte kan behålla jobbet och är det 

något som inverkar på familjen också?” (Studiedeltagare 2)   

 

Samtidigt diskuterades det i fokusgrupp ett om Klaras byte av arbetsplats berodde på en vilja att 

klättra i rang och förbättra sin inkomst:  

 

“Det [Klaras byte av arbetsplats] kan vara en strategi för att höja sin lön...”  

(Studiedeltagare 3)  

 

Fokusgrupp två berörde även Roberts arbetssituation och var samtliga inom gruppen i konsensus om 

att Roberts psykiska mående påverkats av ett missnöje över sin arbetssituation. Inom fokusgrupp två 

fördes inte densamma diskussionen om vad förälder etts arbetssituation berodde på eller 

härstammade ifrån utan det konstaterades att upplevelsen av Robert var att han jobbade för att 

förvärva en inkomst och inte för att han egentligen ville arbeta:  

 

“Jag tänker att Robert inte verkar må så bra heller. Jo också, han har bytt jobb ofta. Vilket gör att 

jag tänker att han inte jobbar med något som han vill jobba med utan att han jobbar just för en 

inkomst. Om han inte riktigt trivs. Han känns ensam.” (Studiedeltagare 6) 

 

Båda fokusgrupperna beskriver förälder ett som en ensam och uppgiven individ. Studiedeltagarna 

tillskrev förälder ett egenskaper som nedstämd, missnöjd, egoistisk, frånvarande.  

6.2.3 Förälder två  

Fokusgrupp två beskriver mamma Klara som en väldigt målmedveten och familjeorienterad individ. 

Vars driv för familjen och strävan efter att förbättra familjens ekonomiska situation upplevs som 

positivt av studiedeltagarna i fokusgrupp två. Samtidigt som studiedeltagarna reflekterade över hur 

Klaras beslut att studera påverkar familjen som helhet.  

 

Inledningsvis funderar deltagare i fokusgrupp ett på om pappa Robert är våldsutsatt och att det är av 

den anledningen som han lämnat familjen och flyttat för att studera. Roberts studier oroar deltagare i 

fokusgrupp ett som snabbt konstaterar att Robert känns som en egoistisk och inte så omtänksam 

pappa. Vidare beskrivs pappa Robert som bekväm. Deltagarna tycker att Robert lägger för mycket 

ansvar på sitt barn avseende hur barnet mår, hur det går för barnet i skolan och upplever att det bör 
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vara Roberts ansvar att ta reda på fakta istället för att blint lyssna på vad barnet säger. Pappa Roberts 

tillit till att Klara klarar av situationen på egen hand beskrivs vara för stor. Deltagarna upplever 

pappa Robert som feg.  

 

Fokusgrupp ett beskriver vidare pappa Robert som en typisk manlig karaktär. Utgångspunkten är att 

det är pappans ansvar att försörja familjen och att det därför faller sig naturligt att det är han som 

studerar. Deltagare i fokusgrupp ett resonerar kring att det är ett vanligt fenomen att pappans roll 

bottnar i att han ska försörja familjen och att det finns ett värde i pengar. 

 

“jag tänker att det här är en ganska vanligt sån här… ‘det är mitt ansvar att göra så att familjen får 

det bättre och nu ska jag plugga och sen ska jag få ett bättre jobb och tjäna pengar och vi ska ha råd 

och vi ska…’” (Studiedeltagare 2) 

 

Fokusgrupp två upplevde till skillnad från fokusgrupp ett att i vinjetten som de läste var det vanligare 

med ombytta roller, det vill säga att det är ovanligt att mamman studerar och lämnar familjen.  

 

“Det är konstigt att mamman är den som lämnar hemmet och gör något själv” (Studiedeltagare 8) 

6.2.4 Genusperspektiv på föräldraskap 

Fokusgrupp två tillskriver stor vikt till föräldrarnas relation till varandra och interaktionen 

sinsemellan föräldrarna. Vikten läggs inte vid den enskilde förälderns förmågor eller oförmågor utan 

den sammantagna bilden av familjen är det som bedöms. Fokusgrupp två talar utifrån triangeln och 

Kims behov även vid bedömningen av föräldraförmågan. De menar att de i sina bedömningar inte 

bryr sig om vem som tillgodoser barnets behov, utan att behovet tillgodoses. Även om det är av 

någon som inte är vårdnadshavare. Fokusgruppen håller föräldrarna tillsammans ansvariga för att 

säkerställa att barnets behov tillgodoses som ses i följande citat:   

 

Jag tänker att man i utredningar och bedömningar, jag tycker att vi tycker vi pratar mycket om 

föräldrar och vårdnadshavare... Man ställer ändå krav på dom som vårdnadshavare och inte utifrån 

deras kön. (Studiedeltagare 6) 

 

Fokusgrupp ett är överens om att både mammor och pappor ska kunna tillgodose ett barns behov på 

samma villkor. Det som beskrivs som skillnader i faderskap och moderskap är den biologiska 

skillnaden, till exempel amning. Vidare diskuterar fokusgrupp ett angående fördelningen av 

könsroller och hur förväntningarna på mödrar respektive fäder ser ut. Det framkommer tydligt att 

mammor förväntas kunna sköta hushållsarbetet och ta hand om barnen medan pappor hellre blir 

hyllade om de lyckas sköta hushållsarbetet och ta hand om barnen. Mammans roll i hemmet beskriv 

som “det naturliga” och diskussionen landar i att mammor tas för givet.  

 

“Genast är man där och liksom… både hejarop och mer stöttning…” [Angående pappor som tar 

hand om familjen] (Studiedeltagare 1) 

 

Fokusgrupp två är också medvetna om de skillnader som finns i förväntningarna på mödrar 

respektive fäder. Diskussionerna i de två fokusgrupperna var snarlika och alla deltagare var överens 
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om att förväntningarna på papporna är lägre. Samtidigt beskriver de att målet och förhoppningen är 

att bedömningen av föräldraskap ska vara jämlik. 

 

“Fast jag håller med dig, jag tänker att, vi kan tycka så, att papporna gör det bra och att mammorna 

kanske ska klara mer” (Studiedeltagare 6) 

6.3 Genusnormer 

Det tredje temat som framkom under analysen var genusnormer. Temat baseras på tre kategorier, 

normbrytande, normadekvat och socialsekreterares reflektioner om genusnormer.  

6.3.1 Normbrytande 

Fokusgrupp två reflekterar över att vinjett två upplevs normbrytande och avviker från de “typiska” 

ärenden som inkommer till deras arbetsgrupp. De menade på att det finns vissa ärenden som är mer 

vanligt att stöta på inom deras profession och som man som professionell har mer erfarenhet av. 

Vinjett två representerade inte enligt dem ett typiskt ärende och nedan redovisas en del av 

reflektionen kring vinjetten och kundkretsen inom socialtjänsten:  

 

“Jag tänker generellt sätt så kanske pappan och mamman byter plats. Jag tänker att det är vanligare 

utifrån vad jag stött på. Både privat och professionellt, att det är tvärt om. Pappan är borta och 

mamman är slut.” (Studiedeltagare 5) 

 

Vidare diskuterade fokusgrupp två över hur normbrytande beteende påverkar bedömningen av ett 

fenomen. Inledningsvis svarade samtliga deltagare i fokusgrupp två att de inte gör skillnad mellan 

pappor och mammor i bedömningsförfarandet. Allteftersom diskussionen fortgår reflekterar 

studiedeltagarna över att de undermedvetet gör skillnad mellan könen vid bedömningen av 

föräldraförmågan. Detta är någonting som man inom gruppen har svårt att förlika sig med och ett 

fenomen som kräver mycket eftertanke inom diskussionen. Fokusgruppsdeltagarna reflekterar över 

att denna undermedvetna skillnaden som görs även är svårdefinierad och svår att ta på. De 

formulerar att de känner en skillnad men de inte vet hur den tar sig uttryck i mellanmänsklig 

interaktion. Detta spåret är även fokusgrupp ett inne på. Den undermedvetna skillnaden som man bär 

med sig, som person. Hur ens egna erfarenheter och upplevelser påverkar en i ens yrkesroll talar man 

om. Samtidigt tycker båda fokusgrupperna att det är svårt att definiera just hur denna undermedvetna 

uppfattningen påverkar en professionellt. Ännu svårare hade studiedeltagarna att reflektera över hur 

denna undermedvetna uppfattningen skulle påverka ett utredningsförfarande avseende BBIC.  

 

“Ja jag tänker att om man gör någonting som är normbrytande, eller om man gör någonting som 

inte är norm då växer ju reaktioner. Man blir bemött på ett annat sätt, på något sätt. Nej jag kan inte 

säga på hur jag skulle göra annorlunda bedömningar” (Studiedeltagare 5) 

6.3.2 Normadekvat  

I båda intervjuerna har man i reflektionen kring normer och förväntningar många gånger befäst de 

rådande samhälleliga könsnormerna utan att reflektera vidare över vad det innebär att man uppfattar 

någonting på ett visst sätt. I fokusgruppsintervju ett talar man om det vanliga och normenliga 

beteendet. Vad som förväntas av män respektive kvinnor i samhället som helhet. Det talas om 



   

30 

 

skillnader rent biologiskt mellan män och kvinnor och hur detta påverkar grundbeteendet. I 

fokusgrupp ett reflekterar man kring huruvida könen har olika förutsättningarna att börja med och 

även hur samhällsutvecklingen inverkar på dessa förutsättningarna.  

6.3.3 Reflektioner kring genus  

Kims kön var något som fokusgrupp ett tidigt reflekterade kring. Det konstaterades tidigt i intervjun 

att Kim inte har ett uttalat kön i vinjetten och det skapade olika förutfattade meningar kring om Kim 

var en pojke eller en flicka. Fokusgrupp ett kunde visa på att det som avgjorde Kims kön var egna 

tidigare erfarenheter, En studiedeltagare beskrev släktband med en manlig Kim och av den 

anledningen tillskrivs Kim vara en kille, en annan studie deltagare beskrev att det stereotypiska, 

killdominerade egenskaperna var avgörande.  

 

De som bedömde Kim som pojke fäste stor vikt vid föräldrarnas ovilja att ta till sig av skolans oro, 

medan de som bedömde Kim som flicka visade en större oro inför föräldrarnas frånvaro och de icke 

åldersadekvata förväntningarna på Kim. Även om det inom grupperna aldrig gjordes en medveten 

reflektion kring dessa skillnader i bedömning och orosnivå går det från empirin att utläsa markanta 

skillnader i vad de enskilda studiedeltagarna fäste vikt vid.  

 

Fokusgrupp två var också tudelade avseende Kims kön. På frågan om Kim är en tjej eller kille 

uttryckte också fokusgrupp två att det var tidigare erfarenheter som avgjorde. 

6.4 Genusmedvetenhet  

Det fjärde och sista temat som identifierades var genusmedvetenhet. Den här delen fokuserar på hur 

socialsekreterarna arbetar för en större genusmedvetenhet. De tre kategorierna som underbygger 

temat är, nuläge, förbättringsområde och drömläge.  

6.4.1 Nuläge 

Den inledande diskussionen angående genusmedvetenhet på arbetsplatsen rörde sig om att det fanns 

genusmedvetenhet på båda fokusgruppernas arbetsplatser. Som tidigare nämnts pratade studiens 

deltagare i termerna som det inte görs någon skillnad i bedömningarna av mödrar respektive fäder. 

Längre in i diskussionen upplevde deltagarna i fokusgrupp ett att genusmedvetenheten var snarare 

låg eller obefintlig. En deltagare ställde sig frågan, vad är genus? medan andra beskrev oreflekterade 

handlingar inom arbetsplatsen, till exempel att på grund av rädsla ta med sig en manlig kollega på 

hembesök. En deltagare tryckte på att arbetsplatsen befäste könsroller snarare än att uppmuntra 

genusmedvetenhet. 

 

Något som också lyftes fram i fokusgrupp ett var snedfördelningen i arbetsgruppen, där kvinnor har 

majoritet. På frågan om genusmedvetenhet går åsikterna isär. Några av deltagarna i fokusgrupp ett 

ansåg att genusmedvetenheten kunde öka om arbetsgruppen var jämlik könsfördelad. Andra 

deltagare ansåg att det behövdes ett större inflytande för att genusmedvetenheten skulle öka. 

 

Studiedeltagarnas olika uppfattning om genus som begrepp och företeelse ger utrymme för 

missförstånd inom fokusgrupperna i vissa diskussioner. Fokusgruppsdeltagarna menar på att det i 
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dagsläget inte talas om de olikheterna som finns inom arbetsgrupperna och därmed finns det heller 

ingen möjlighet att dra lärdom av positiva mönster eller korrigera negativa företeelser.  

 

“Nog skulle genus och uppfattningar om föräldraskap behöva diskuteras mer. Vi är så olika i ålder 

och har så mycket olika erfarenheter med oss. Både från vår egen uppväxt och våra egna föräldrar. 

Så absolut skulle det bli en vinst.” (Studiedeltagare 8) 

6.4.2 En önskan om förbättring 

Båda fokusgrupperna visade på att arbetsplatserna inte hade någon genusdialog. Fokusgrupp ett 

beskrev att den dialog som fördes gällde snarare det biologiska könet och vikten av att lyfta in 

papporna i utredningarna. Utredningarna beskrivs som den del i arbetet där alla socialsekreterare gör 

olika vilket också blir synligt när genus diskuteras. Under intervjun med fokusgrupp ett hade 

deltagarna förslag på enkla förändringar som skulle förbättra bedömningarna.  

 

“jag tänker att vi har pratat en del, inte kanske när det gäller genus, men annars om det är med att 

man gör olika analyser och bedömningar i allmänhet. Jag tänker att där skulle man kunna lyfta in 

genusfrågan…” (Studiedeltagare 4) 

Samtliga studiedeltagare uttrycker att de helt klart ser att det finns förbättringsområden inom deras 

respektive arbetsgrupper när det kommer till genusmedvetenhet. Samtliga förmedlar de en enad bild 

vid uppfattningen om att ett mer öppet klimat vid genusfrågor skulle vara främjade både ur ett 

arbetsmiljöperspektiv och ett klientperspektiv.  

 

Fokusgrupp ett har en tydlig önskan om en mer jämställd arbetsgrupp. En mer jämställd arbetsgrupp 

bidrar till alternativ som kan underlätta i utredningarna. Könsfördelningen menar fokusgrupp ett 

också kan bidra till ökad medvetenhet vad gäller genus. Båda fokusgrupperna uttrycker en vinning 

av en mer genusmedveten arbetsgrupp vilket också bidrar till att varje enskild socialsekreterare kan 

göra mer medvetna val i utredningsarbetet.  

 

“Jag gör inte skillnad med vilja men jag måste kunna se de skillnader jag gör för att kunna förändra 

det.” (Studiedeltagare 5) 

 

Diskussionen landar i vikten av medvetenhet om strukturen i utredningsarbetet. Det finns en uttryckt 

vilja inom båda fokusgrupperna att kunna bemöta alla sina klienter jämlikt oavsett kön. Dock uppger 

båda fokusgrupperna att det i dagsläget varken finns kontrollinstrument för att checka av nuläget och 

heller inget verktyg för att aktivt jobba med jämställdheten i utredningsförfarandet avseende BBIC. 

Inom både fokusgrupperna identifieras en efterfrågan att kunna möta villkoren för jämlikt bemötande 

gentemot könen. Ovanstående uppgiftslämnare utvecklar sitt resonemang med följande citat:  

 

“Om jag skulle kunna svara ja på frågan om mina bedömningar är lika oavsett könet på föräldern 

då innebär det att våra barn och våra familjer att de får det jämställt och att de får det på samma 

sätt så det tänker jag är vinningen.” (Studiedeltagare 5) 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer resultatet som framkommit att analyseras. Vi har valt att dela upp analysen i 

fyra underrubriker; utredningsförfarande avseende BBIC, föräldraförmåga, faderskap respektive 

moderskap, genusneutralitet gör skillnad samt genusmedvetenhet inom socialtjänsten. 

7.1 Utredningsförfarande avseende BBIC 

Studiedeltagarna upplevde BBIC som könsneutralt avseende både barnets och föräldrarnas kön. Det 

huvudsakliga syftet med BBIC är att barnet står i centrum och att utredningen ska utgå ifrån vad 

barnets bästa är (Socialstyrelsen, 2015) vilket socialsekreterarna ansåg att metodverktyget lever upp 

till. Det som skiljer fokusgrupperna åt är upplevelsen av flexibilitet i användningen av BBIC. Den 

ena fokusgruppen anser att BBIC ökar den enskilde socialsekreterarens utrymme att anpassa 

utredningen vilket de ansåg vara både positivt och negativt. Fördelen med en ökad flexibilitet utgör 

grunden till att möta klienterna och se helheten medan nackdelen med en ökad flexibilitet ansågs 

vara att uppfattningen om vad som är viktigt i utredningsarbetet endast beror på den enskilde 

socialsekreterarens preferenser. Studiedeltagnara reflekterade kring inverkan av den enskilde 

socialsekreterarens åsikter och uppfattningar av kön på utredningsförfarandet. Hardings (1986) 

uppdelning av genusbegreppet inbegriper att varje enskild individ har egna föreställningar om genus 

som formats från födseln. Det skulle innebära en inverkan på den enskilde socialsekreterarens 

bedömningar i BBIC. Studiedeltagarna reflekterar över, och i enlighet med Socialstyrelsen hur 

socialsekreteraren kan påverkas av de sociala strukturer samt de socialt accepterade föreställningarna 

om kön vilket påverkar det individuella handlingsutrymmet (Socialstyrelsen, 2008). Risken med 

detta ansåg studiedeltagarna var att ojämlika bedömningar gjordes. Den andra fokusgruppen 

upplevde BBIC som begränsande i användningen vilket de kunde se fördelar med. Avgränsningen 

innebar en vägledning i utredningsarbetet vilket minimerar risken för att utreda irrelevanta områden.  

 

Deltagarna i studien upplevdes tala samma språk vilket vi anser vara en klar fördel med BBIC. 

Socialsekreterarna ombads studera vinjetten samt undersöka riskfaktorer respektive skyddsfaktorer 

inom familjen som presenterats för dem. Båda fokusgrupperna identifierade faktorer som var 

relevanta för bedömningen på ett likartat sätt och använde samma och/eller liknande begrepp i sina 

reflektioner. Kims behov definierades utifrån BBIC vilket också var avgörande för 

socialsekreterarnas samstämmighet (Socialstyrelsen, 2015). 

7.2 Föräldraförmåga, faderskap respektive moderskap 

Spontant uppgav samtliga studiedeltagare att de inte gjorde skillnad mellan könen i bedömningen av 

föräldraförmåga. De ansåg att BBIC som verktyg underlättade för dem att reflektera över helheten 

och därigenom inte tillåta de egna förväntningarna på manligt respektive kvinnligt skina igenom i 

utredningsförfarandet. Herz (2013) menar att brist på reflektion inom yrkesrollen och arbetsgruppen 

snarare främjar reproduktionen och vidmakthållandet av könsnormerna än motverkar dem. Det kan 

därmed ses som riskfyllt att, som studiedeltagarna gör, inte kritiskt reflektera över det egna 

förhållningssättet gentemot genus i ett utredningsförfarande  enligt Herz (2013). 

 

Båda fokusgrupperna reflekterade över att de vinjetter som de tog del av var representativa för 

arbetsgruppernas vanliga klientkrets. Den fokusgruppen som tog del av vinjett två reflekterade i linje 

med Gaunts (2013) forskningsresultat över hur det normbrytande beteendet som de identifierade i 
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vinjetten ledde till en starkare reaktion än om de inte hade uppfattat vinjetten som normbrytande. 

Båda fokusgrupperna enades om att normbrytande beteende provocerar fram en reaktion, men att hur 

det normbrytande beteendet provocerade kunde de inte sätta fingret på. Vidare kunde de inte 

identifiera vad reaktionen innebar. Fokusgrupperna tillskrev föräldern olika egenskaper utifrån 

vilken vinjett som de tagit del av. Biernat och Manis (1991) poängterar i sin forskning 

könsstereotypa uppfattningars inverkan på den objektiva bedömningen av en individ. Sett utifrån 

Biernat och Manis (1991) forskningsresultat kan det uppfattas som att studiedeltagarna i sina 

bedömningar av föräldrarna påverkats av den samhälleliga uppfattningen av vad som kan förväntas 

av en moder respektive en fader. Den komplexitet som Ivey (1995) tillskriver den professionelles 

bedömning ställs på sin udd när det i resultatet framkom olikheter mellan de båda fokusgrupperna 

och även inom fokusgrupperna. När grupperna vidare reflekterade över olikheterna i deras 

uppfattning av föräldrarna framkom det att de enskilt har olika uppfattningar om de fenomen som 

vinjetten beskriver och gör därmed olika bedömningar. Relevant i avseende till den professionelles 

bedömning blir Karlsson och Piuva (2014) diskussion om maktpositionen i mötet mellan 

professionell och klienter. Risken menar Karlsson och Piuva (2014) blir att den professionelle i 

mötet med klienter reproducerar könsnormer och vidmakthåller rådande strukturer. Studiedeltagarnas 

reflektioner kring olika förväntningar och bedömningar av män och kvinnor i deras föräldraroll 

visade en medvetenhet gentemot vad Hirdman (1988) benämner som genussystem. Den medvetenhet 

som studiedeltagarna visade på tillät dem att kritiskt reflektera över egna uppfattningar om kön och 

genus under fokusgruppsintervjun. Ett vidare resonemang kring hur uppfattningarna inverkade på 

dem i dess yrkesroll fördes inte men ett flertal av studiedeltagarna identifierade en viss inverkan av 

personliga uppfattningar i sitt yrkesliv vid problematisering.   

7.2.1 Förälder ett  

De olika fokusgrupperna reflekterade kring förälder ett uttrycker de olika grader av oro. Fokusgrupp 

två visade på en högre oro för Kim och familjens situation än fokusgrupp ett. När pappa Robert är 

förälder ett bedömdes denne befinna sig i ett riskbruk där en oro lyftes för hans kapacitet i 

föräldrarollen. När mamma Klara var förälder ett tolkades hennes alkoholkonsumtion som en 

följdeffekt av utbrändhet. Genuskontraktet som Hirdman (2004) lyfter kan hjälpa till att beskriva 

denna skillnaden i bedömningen av förälder ett. Förväntningen på förälder ett är att denna är 

hemmavarande och ansvarig för hushållet, detta tillfaller enligt kontraktet som en kvinnlig egenskap. 

Särskilt tydligt blir detta när fokusgrupp två tillskrev förälder två större ansvar när förälder ett är man 

och förälder två är kvinna. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att det är i föräldrarollen som 

könsspecifika positioner tilldelas män och kvinnor. Vilket förklarar varför omsorgsansvaret läggs på 

mamman oavsett om hon är förälder ett eller två. Harman, m.fl. (2016) beskriver att den 

professionelle ofta reagerar överraskat när en individ avviker från förväntningar bundna till dennes 

kön vilket påverkar den professionelles bedömning av individen.  

 

Bedömningen av förälder etts arbetssituation skiljer även den sig mellan fokusgrupperna. Den 

övergripande bilden som redovisas i forskning är att pappan är familjeförsörjare och mamman 

familjevårdare (Deutsch & Saxon, 1998; Dyer, Day & Harper, 2016; Williams, 2009). Dessa 

föreställningar påverkar oundvikligt den professionelle i sitt agerande gentemot klienten menar 

Socialstyrelsen (2008). När fokusgrupperna gör olika bedömningar angående yrkeslivet för förälder 
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ett kan detta ses som den normreproduktion som Herz (2013) tydligt har belyst och problematiserat i 

sin forskning.  

7.2.2 Förälder två  

I likhet med förälder ett framkom det en skillnad vid tillskrivningen av egenskaper hos föräldrarna 

beroende på om föräldern är en kvinna eller en man även när det gäller förälder två. De 

föreställningarna som studiedeltagarna hade, som också utgör skillnaderna i tillskrivningen av 

egenskaper kan förstås genom genussystemet (Hirdman, 1988) men också genom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet som Payne (2008) framför. Underförstått beskrevs förälder två 

med typiskt manliga egenskaper vilket också framkom under intervjuerna då socialsekreterarna 

påtalade att de är mer vana att möta pappor som lämnat familjen för att studera. Mamma Klara 

beskrevs som en driven och målmedveten förälder medan pappa Robert beskrevs som lat, egoistisk 

och en typiskt manlig karaktär. Att beskrivningen av förälder två såg olika ut kan förstås utifrån 

Hardings (1968) uppdelning av genusbegreppet. Harding menar att de tre dimensionerna medverkar 

till våra olika uppfattningar beroende på individens kön. Pappans ansvar att försörja och värdet i 

pengar är ord som beskriver papparollen i förälder två. Det handlar om begrepp som under åren 

tillskrivits ett genusvärde och som dessutom kan förklara varför mamma Klara beskrevs som driven 

istället för lat. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att den rollen Klara har i som förälder två 

är en typiskt för en man vilket också betyder att hon är normbrytande i sitt slag.  

7.3 Genusneutralitet gör skillnad 

Vid båda fokusgruppsintervjuerna framkom det att vid utredningen av ett barns bästa läggs tonvikten 

på att barnets behov tillgodoses och inte i främsta rummet vem som tillgodoser dessa behov. 

Studiedeltagarna menade att det ställs krav på vårdnadshavare att i sin omsorgsförmåga tillgodose 

grundläggande behov för barnets välmående och att det inte ställs olika krav på föräldern beroende 

på vilket kön denne tillhör. Detta överensstämmer med syftet som Socialstyrelsen (2015) beskriver 

av BBIC vilket är att kartlägga barnets behov. Den modersfixering som Socialstyrelsen (2008) 

problematiserar finns det även stråk av i studiens empiri. Båda fokusgrupperna lade i första skedet 

familjeansvaret på mamma Klara, oavsett om Klara var förälder ett eller två. Herz (2013) beskriver 

modersfixeringen i andra ord och belyser att det är de samhälleliga förväntningarna som påverkar 

den professionelles bedömning av en moders respektive en faders insats i en familj. Detta kan ses i 

skenet av den genusperformativitet som Butler (2005) beskriver. Butler menar att skapandet av 

könsbundna uppfattningar baseras på användningen av språket och upprepandet av handlingar. De 

förväntningarna som socialsekreterarna har på män och kvinnor är en rekonstruktion av de  

upprepningar som finns i samhället, oavsett om dessa är direkt överförbara till den individen som 

socialsekreteraren ska bedöma eller inte. Eftersom att samhällsnormen ställer högre krav på en 

modern kräver även socialtjänsten mer av en moder. Detta talade särskilt fokusgrupp två om och 

problematiserade detta synsätt då de ifrågasatte autenticiteten av de könsneutrala bedömningarna. De 

ifrågasatte om det går att uppge att en socialsekreterarnas bedömning av föräldraskap är könsneutral 

när uppfattningen av föräldraskap, faderskap och moderskap är färgat av samhälleliga normer. 

Socialstyrelsen (2004) har visat på att kvinnor tillmäts en högre föräldraförmåga och ett större ansvar 

över barnen av professionella vilket skulle kunna förklara varför mamma Klara oavsett föräldraroll 

ett eller två tillskrivs ett större ansvar över Kim. 
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7.4 Genusmedvetenhet inom socialtjänsten  

Båda fokusgrupperna var eniga i sina diskussioner om att genus var någonting som kunde diskuteras 

mer på arbetsplatsen och inom arbetsgruppen. De visade i sina egna diskussioner på en viss 

medvetenhet om de genussystem som präglar samhället (Hirdman, 2003) men gjorde ingen 

djupgående analys över hur dessa genussystem påverkar dem själva och deras agerande i deras 

professionella roll som utredare. Detta i likhet med de resultat som Herz (2013) redovisar. 

Socialstyrelsen (2004) tar fasta på att den sociala barnavården i stor utsträckning påverkas av 

föreställningar om kön och belyser genusmedvetenheten som ett verktyg för att motverka 

reproduktionen av könsnormer. Ändå redogjorde samtliga studiedeltagarna att de ser bristfälligheter i 

arbetet med genus på arbetsplatsen. Samtliga studiedeltagarna kunde se vinningen med att vidare 

jobba med ett genusperspektiv i utredningsförfarandet och ställde sig positivt till att i större 

utsträckning belysa genus även om de uppgav att de i dagsläget inte har verktyg att göra det. 

Socialstyrelsen (2008) poängterar att för att kunna aktivt jobba mot målet en jämställd socialtjänst 

krävs det en vidare befästning av genusmedvetenhet inom de kommunala socialtjänsterna. Herz och 

Johansson (2012) är tydliga med vikten av en genusmedveten socialsekreterare i bemötandet av 

klienter. Studiedeltagarna beskrev att det snarare är befästande av könsroller än genusmedvetenhet 

som går att finna på arbetsplatsen. Denna insikt visade även fokusgrupperna på när de i diskussion 

med varandra belyste vinningen av att kunna säga sig göra en jämlik bedömning mellan könen.  

 

Hirdman (1988) kan ge ett av svaren till den långtgående processen som studiedeltagarna och 

Socialstyrelsen (2008) beskriver för att uppnå genusmedvetenhet. Hirdman menar nämligen att 

genussystem inverkar på allt i tillvaron. Socialtjänsten kan inte ses som en neutral komponent utan 

måste tolkas i dess sammanhang skriver Socialstyrelsen (2004), lösningen för att uppnå jämlikhet 

inom de kommunala socialtjänsternas verksamheter är ett samspel mellan förändringar inom 

verksamheterna och förändringar på en samhällelig nivå (Mattsson, 2012). Hirdman (1988) indikerar 

att förändringar i sammanhang kan vara motvilliga då det är den ordningen som samhället grundas 

på och det är den ordningen som medborgarna känner sig trygga inom. Av den anledningen kan det 

även vara svårare för den enskilde studiedeltagaren att kunna identifiera och bekräfta en 

systemtillhörighet för att systemet i sig inte ska riskeras. Under studiens gång och vid bearbetningen 

av empirin framkom hur problematiskt studiedeltagarna uppfattat genus som fenomen. Ett flertal av 

dem uttryckte att de hade svårigheter att både förstå genus i sig men även svårigheter gentemot sina 

egna ställningstaganden i genusfrågan. Flera forskare och teoretiker (Ivey, 1995; Herz, 2013; Elvin-

Nowak & Thomasson, 2003) beskriver också komplexiteten i den professionelles bedömning 

avseende kön som studiedeltagarna belyst.  

7.5 Slutsatser 

Någonting som framkommit under fokusgruppsintervjuerna och som i analysen blivit tydligt är att 

studiedeltagarna i viss mån upplever att de gör skillnad, men att de inte har med sig verktygen från 

sina arbetsplatser för att kontrollera i vilken utsträckning de gör skillnad eller hur detta påverkar 

utredningsförfarandet. Studiedeltagarna visar även en tilltro till BBIC:s könsneutralitet och 

reflekterar inte instinktivt över hur deras egen tillämpning av BBIC påverkar den neutraliteten. I 

studien framkommer det att det finns bristfälligheter vid användningen av BBIC just i frågan om 

huruvida den enskilde socialsekreteraren har kapaciteten att förhålla sig neutralt i sina bedömningar. 
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8. Diskussion 

I detta kapitlet vill vi vidare begreppsliggöra den information och den kunskap som framkom i 

analysen tillsammans med en vidare reflektion gentemot tidigare forskning. Slutligen avslutas 

kapitlet med inspiration till vidare forskning.  

8.1 Diskussion och studiens slutledningar 

Herz (2013) och Socialtjänsten (2008) belyser båda vikten av att öka medvetenheten i genusfrågor 

inom socialtjänsten. Detta för att kunna möta individer. Resultatet av denna studie indikerar att det 

finns både styrkor och svagheter inom genusfrågan på de aktuella socialtjänsterna. Studiens resultat 

står i samklang med tidigare forskning. Fokusgruppsdeltagarna har i diskussion och dialog med 

varandra berört de flesta ämnen som rådande forskning inom området belyst och problematiserat 

(Herz, 2013; Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2008). Under fokusgruppsintervjuernas gång 

tillåts studiedeltagarna att kritiskt reflektera över det egna förhållningssättet gentemot föräldrar i 

deras föräldraroll och detta leder till en djupare insikt och en fylligare diskussion mellan 

studiedeltagarna. Vid reflektioner framkommer det att studiedeltagarna inte upplever att det går att 

tillförsäkra en jämlik behandling av mödrar och fäder på grund av underliggande strukturer. Hirdman 

(1988) belyser att mycket av agerandet utifrån genussystemen är någonting som görs på en 

underliggande nivå. Detta intygar även forskningen i sin problematisering av socialsekreterarens 

bedömning av enskilda ärenden (Iveys, 1995; Kullberg & Fälth, 2008; Socialstyrelsen, 2008).  

8.1.1 Skillnader mellan könen i utredningsarbeten avseende föräldraförmågan 

Studiedeltagarna gör skillnad mellan könen utan reflektion. De uppger själva att de eftersträvar den 

jämlika behandling som Socialstyrelsen (2004) understryker som viktig i den sociala barnavården. 

Vid en djupare diskussion problematiserade samtliga studiedeltagare de undermedvetna 

uppfattningarnas inverkan på den professionelles bedömning i linje med resultatet i Herz (2013) 

avhandling. Dock tar inte studiedeltagarna själva något avstamp i hur deras bedömning hade kunnat 

påverkas, utan de utgår ifrån att de i grunden gör objektiva bedömningar. Studiedeltagarna viser en 

stor tilltro till BBIC:s genusneutralitet och hänvisar till att detta underlättar för dem att själva göra en 

genusneutral bedömning av föräldraskapet vilket Urban Karlsson (2015) problematiserar då han 

menar att socialsekreterare kräver ytterligare träning i den egna bedömningsförmågan för att korrekt 

kunna tillämpa ett evidensbaserat utredningsverktyg.  

 

Socialstyrelsen (2008) beskriver att det i utredningsarbetet görs olika bedömningar mellan män och 

kvinnor beroende på de föreställningarna som råder kring vilka behov män och kvinnor i allmänhet 

har. Socialtjänsten är en del av ett samhällskomplex och påverkas därigenom direkt av 

samhällsnormer (Socialtjänsten, 2008). Detta relfketerade även studiedeltagarna kritiskt kring då de 

upplevde att den bristande vägledningen från arbetsplatsen oftast ledde till att utredningsarbetet och 

beslutsunderlaget blir avhängande den enskilde socialsekreterarna och de resonerade kring att detta 

är oundvikligt då det påverkas av socialsekreterarens preferenser och erfarenheter.  

8.1.2. Studiedeltagarnas beskrivning av faderskap respektive moderskaps  

Studiedeltagarna tillskriver i samklang med rådande forskning (Socialstyrelsen, 2004; 

Socialstyrelsen, 2008; Herz, 2013) modern högre ansvar i hennes föräldraroll än vad som tillskrivs 

fadern i hans. Detta tänker vi kan ske undermedvetet och sett genom en genussystematisk teori 
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(Hirdman, 1988) kan bero på att de system som samhället idag råder inom är rotat i arbetsförfarandet 

och tankesätt att det slår igenom trots det könsneutrala BBIC. Den modersfixering som 

Socialstyrelsen belyser i sina utredningar (2004; 2008) har inte försvunnit, som vi kan se det, trots att 

de socialsekreterare som intervjuats i denna studien själva upplevde att BBIC var ett effektivt 

verktyg för jämlika bedömningar. Det framkom vid analysen av empirin att större vikt fäste 

studiedeltagarna på mamma Klaras roll i familjen, hennes beslut ifrågasattes i större utsträckning och 

hennes bidrag till familjelivet betonades som viktigt av båda fokusgrupperna.  

8.1.3 Studiedeltagarnas uppfattning av genusmedvetenhet på deras respektive arbetsplats  

Socialsekreterarna som deltog i fokusgruppsintervjuerna uttryckte samtliga att genusmedvetenheten 

var låg på deras respektive arbetsplatser. De uttryckte att de under fokusgruppsintervjuerna fick upp 

ögonen för vidden av genusbegreppet och fenomenets inverkan på deras agerande både som 

professionella men även inspelet som genus har i deras privata liv. Herz (2013) skriver i sin 

avhandling att genusmedvetenheten är bristfällig inom de kommunala socialtjänsterna och att ämnet 

inte lyfts nog ofta för att en förändring skall kunna äga rum. Denna åsikt uttryckte även studiens 

deltagare. De uppgav att de sällan eller aldrig hade verktyg att jobba med för att tillförsäkra en jämlik 

behandling utifrån genus. De upplevde dessutom att initiativet att tala om genusperspektivet sällan 

eller aldrig kom uppifrån utan ansvaret låg på den enskilde socialsekreteraren. Detta poängterade 

fokusgrupperna kunde leda till att den egna socialsekreterarens tolkning av genus och jämlikhet 

spelade en ännu större roll på utredningsförfarande just på grund av BBIC:s genusneutralitet.  

8.2 Framtida behov av forskning  

Användning av evidensbaserad praktik har problematiserats och diskuterats flitigt de senaste åren 

(Karlsson, 2015). Det som poängteras i studien är att de enskilda studiedeltagarna uttryckt ett behov 

av ytterligare stöd och vägledning i genusfrågor. Framtida forskningsfrågor som enligt oss upplevs 

som relevanta i relation till studiens resultat är forskning kopplat till socialsekreterares tillämpning 

av evidensbaserad metod samt socialtjänsters arbete med genus och genusfrågor på arbetsplatserna.  

Vidare forskning hade varit av yttersta vikt för att förbättra och tillförsäkra en korrekt användning av 

evidensbaserad metod inom socialtjänsten ur ett genusperspektiv.  

 

En utveckling av den studie som vi har genomfört och som vi upplever skulle kunna tillföra mycket 

till forskningsfältet är en studie avseende bedömningen av ickekonventionella familjekonstellationer. 

Tidigare forskning och den kunskapsgrund som denna uppsats lutar sig mot visar på att det är den 

heteronormativa kärnfamiljen som står till grund för bedömningen av föräldraskap, intressant att veta 

tycker vi hade varit hur detta påverkar uppfattningen av icke heteronormativa familjekonstellationer.  
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Bilagor 

Efterföljande sidor är de dokument som har agerat som arbetsmaterial och informationsmaterial 

genomgående under studien. Dessa dokument har bifogats som bilagor till uppsatsen för att ge läsare 

en bättre förståelse främst i metodkapitlet.  

 

Bilaga 1: Informationsbrev och intresseanmälan som skickades ut till chefer och 

verksamhetsutvecklare för att distribuera till socialsekreterare som jobbade med ett 

utredningsförfarande avseende BBIC.   

Bilaga 2: Andra informationsbrevet som skickades till deltagare i fokusgrupp ett. Skickades 

tillsammans med vinjett ett.  

Bilaga 3: Andra informationsbrevet som skickades till deltagare i fokusgrupp två. Skickades 

tillsammans med vinjett två.  

Bilaga 4: Vinjett ett. Skickades ut med bilaga två till deltagare i fokusgrupp ett. 

Bilaga 5: Vinjett två. Skickades ut med bilaga tre till deltagare i fokusgrupp två.  

Bilaga 6: Intervjuguide som användes vid båda fokusgruppsintervjuerna.  

Bilaga 7: Analysschema som har använts vid dem tematiska analysen av empirin. 
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